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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II . -GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstifaen boşalan Kültür Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya ka

dar, Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1888) 

2. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1885) 

3. - Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin altı ay 
süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1886) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet oto
ritesini ve halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini 
kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) 
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V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile görüşülecek konuların 
gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

B)SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile ça
lışma süresine ve görüşülecek konulara ilişkin DYP, ANAP ve CHP gruplarının 
müşterek önerisi 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
L - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Eskişehir Milletvekili 

Mustafa Balcılar'in, Grubu hakkında yanlış değerlendirmelerde bulunması nede
niyle konuşması , 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sosyal Sigortalar Kurumuna 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in 
yazılı cevabı (7/6315) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in 
yazılı cevabı (7/6317) 

3. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, SSK'dan maaş alan emeklilerin sa
yısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya 
Halis'in yazılı cevabı (7/6559) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya-Beldibi Belediye Baş
kanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6569) 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, motorin satışıyla ilgili mevzu
atın uygulanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (6/6664) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal' m, Türk Hava Kuvvetlerine ait Fantom 
uçaklarının modernizasyonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı cevabı (7/6713) 

7. - Sakarya Mili ekili Cevat Ayhan'ın, İller Bankasınca Sakarya Beledi
yesine verilen kredilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şa
hin'in vazıh cevabı (7/6751) 

8. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, muhtar harçları ve basılı evrak 
ücretlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/6757) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak üç oturum yaptı. 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

17 nci sırasında bulunan 691, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı kanun tasarı ve teklifleriyle yetki kanunu tasarısının görüşmeleri, ilgili komisyon 

temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 861) Kanun Tekli
finin görüşmelerine devam edilerek; 

10,12 ve 13 üncü maddelerinin yapılan gizli oylamalarında, Anayasanın öngördüğü sayıya 
ulaşılamadı. 

11 ve 14 üncü maddeler, görüşmeleri tamamlandıktan sonra, İçtüzüğün 89 uncu maddesine 
göre, önergelerle birlikte Komisyon tarafından geri alındı. 

15 inci maddenin görüşmelerinde, madde üzerinde verilen önergelerin okunma safhasına ge
lindi. 

Burdur Milletvekili Ahmet Sayın, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın konuşmasında, 
şahsına sataştığını ileri sürerek bir konuşma yaptı. 

27 Haziran 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.59'da son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Abbas İnceayan 
Manisa Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İlhan Kaya . Işılay Saygın 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

26 . 6.1995 PAZARTESİ 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ÖSYM Sınavına ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 
2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kartal Adliyesindeki yargıç açığına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 
3. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in Emlak Konutun Çorlu'da satışa sunduğu iş

yerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1646) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1995) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bursa - Osmangazi - Bağlı Köyündeki heyelan 
mağdurlarının konut ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 

2. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bursa - Osmangazi - Kirazlı Beldesi Belediye se-
• çimlerinde verilen vaatlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7070) (Başkanlığa geliş ta

rihi : 23.6.1995) 
3.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ge

çici işçilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7071) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.6.1995) 

4. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bursa - Yenişehir Havaalanı Projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 

5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 

6. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan alınan bir İlke kararma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7074) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 23.6.1995) 

7. - İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, belediyelerin borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1995) 

8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik ve Spor Vakfından yapılan harcama
lara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7076) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) 

9. - Afyon Milletvekili.Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Sultandağı - Çamözü Köyüne afet 
yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7077) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) 

Meclis Soruşturma Önergesi 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini ve halkın gü

ven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/25) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) 

—— ;— © ' 
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27 . 6.1995 SALI 

Tasarılar 

1. - Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı (1/870) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.6.1995) 

2. - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yardımlaşma Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı (1/871) (Millî Savunma ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.6.1995) 

3. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı (1/872) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1995) 

Teklifler 
1. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön

lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1441) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1995) 

2.,- İzmir Milletvekili Süha Tanık'm; 6136 Sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1442) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1995) 

3. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Karabük Adı ile Bir İl Kurulması ve 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/1443) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1995) 

4. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Dört İlçe ve Kilis Adıyla Bir İl Kurulması ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1444) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1995) 

5. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Beş İlçe ve Yalova Adıyla Bir İl Kurulması 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/1445) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.6.1995) 

6. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase
beci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mâli Müşavirlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1446) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.6.1995) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130 uncu Birleşimini açı
yorum. 

IH.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstifaen boşalan Kültür Bakanlığına, yeni bir atama yapılıncaya kadar, Turizm Bakanı İr

fan Gürpınar\n vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311888) 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
; İlgi: Başbakanlığın, 23 Haziran 1995 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-8408 sayılı yazısı. 
İstifa eden ve istifası kabul edilen M. Ercan Karakaş'tan boşalan Kültür Bakanlığına, yeni bir 

atama yapılancaya kadar, Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini ve halkın gü

ven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) 

BAŞKAN - Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanunu, seçilmiş belediye başkanlarından suç işleyen veya hakkında so
ruşturma açılanların tedbir olarak görevden alınmaları konusunda İçişleri Bakanlığına yetki ver
miştir. 

Bu hüküm ve yetkiler çerçevesinde, 1992 yılından bu yana, Doğru Yol Partili olmayan birçok 
belediye başkanı, haklarında ciddî bir suçlama ya da soruşturma olmamasına rağmen, asılsız, im-
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zasız ihbar ve şikâyetler üzerine İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Nevşehir-
Göreme, Edirne-îpsala, Muğla-Datça ve İçel-Aydıncık, Isparta-Yalvaç Belediye Başkanları bunlar
dan sadece birkaç örnektir. 

Bakanlığın, bu belediye başkanları için gösterdiği hassasiyet ve uygulamalarını, ne yazık ki, 
Doğru Yol Partili Belediye Başkanları için müşahede etmek mümkün değildir. Nitekim, DYPden 
seçilen Kütahya-Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu mad
desine, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesiyle İçişleri Bakanlığının 22.7.1986 tarih
li genelgesinde yer alan hüküm ve esaslara aykırı hareket ve işlemleri yanında, 3194 sayılı İmar 
Kanununda belediyelere tanınan cezaî yetkileri keyfî ve taraflı uygulamasıyla birlikte, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 7 nci maddesinde yer alan esasların dışına çıkarak hazırladığı şartname
lere göre ihale yapmak suretiyle, birçok kanuna muhalefet ve görev ve yetkilerini kötüye kullan
mak suçundan, hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre, mahallî mahkemesince, 
seçilme yeterliğini de kaybedecek derecede bir yıl iki ay süreyle hapis cezasına mahkûm edilmiş
ken, uzun süre göreve devam ettirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı, suçu ve suçluluğu sabit olan Doğru Yol Partili Belediye Başkanı İsmail Fi-
dancı'yı görevinde bir gün fazla tutmak amacıyla 1580 sayılı Kanunun bakanlığa tanıdığı yetkiyi 
kullanmayıp işi sürüncemede bırakmıştır. Bakanlığın bu tutumunu, partizanlık ve keyfîlik dışında 
bir başka biçimde değerlendirmek mümkün değildir. 

Bir hukuk devleti olan ülkemizde kanunların tanıdığı temyiz, tashihi karar gibi kanun yolları
na başvurulması, ilgililerinin tabiî hakkıdır. Ancak, suç işleyen ve bu suçu sabit olan bir belediye 
başkanını tedbiren görevden almakta İçişleri Bakanlığının yetki ve görevlerinden olduğu kuşkusuz
dur. 

Keza, Kuşadası'nda ve Alanya'da devlet yönetimini ciddî manada sarsan olaylar yaşanmıştır. 
Gelişen olaylar kamuoyunun zihninde birçok soru uyandırmıştır. İçişleri Bakanının keyfîlik ve hat
ta partizanlık mertebesine ulaşan tutum, beyan ve uygulamaları, bu ilçelerimizde de dolayısıyla 
ükemizde, vatandaşın zihninde ciddî şüphelerin oluşmasına ve "devleti göreve çağırıyorum", "ar
tık yeter" gibi gazete ilanlarının verilmesine sebep olmuştur. 

Kuşadası'nda DYP İlçe Başkanı "Burada Başbakan biziz" diyebilme cüretini gösterecek kadar 
ileri gitmiştir. İçişleri Bakanlığı da bu beyanları desteklercesine, devlet ve devletin temsilcisi olan 
memurlarına (Emniyet Müdürü ve Kaymakamı) destek olacağıyerdc, ilçe başkanının isteği doğ
rultusunda söz konusu kamu görevlilerini görevlerinden almıştır. Ankara-Elmadağ'da da durum 
bundan farklı değildir. 

Her ne kadar Kuşadası Emniyet Müdürü ile Kaymakamının görevden alınma sebebini İçişle
ri Bakanı, Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun öldürülmesi olayına bağlamış ise de, işin 
aslı, maalesef, bu değildir. Kuşadası Belediye Başkanı, 16 Mayıs 1995 günü öldürülmüştür. Oysa, 
Emniyet Müdürü, 15 Mayıs 1995 günü görevden uzaklaştırılmıştır. 

Mülkî İdare Amirleri Tayin ve Nakil Yönetmeliğine göre bir mülkî amirin, hakkında açılan ve 
tarafsızlık içinde yürütülen bir soruşturma sonucunda mülkiye müfettişinin gerekçeli raporuna bi
naen görevinden alınması mümkün iken, Bakanlık bu lazimeye uymadan, tamamen keyfî ve siya
sî baskı altında tasarrufta bulunarak devlet otoritesini zaafa uğratmış ve "devlet aranıyor" şeklinde 
ilanlar verilmesinin zeminini hazırlamıştır. 

Kuşadası'nda yaşanan olaylar karşısında sözde duyarlılık gösterdiğini zanneden İçişleri Baka
nı, Alanya'da partizanlığın bir başka örneğini sergilemiştir/Alanya'da da insanlar öldürülmüş, halk 
panik içinde galeyana gelmiş olmasına rağmen, bu olaylar karşısında İçişleri Bakanı, duyarsız kal
mış ve ilçemizde de "devlet aranıyor" ilanlarının verilmesine yol açarak, devleti zaafa uğratmıştır. 
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Diğer taraftan, ülkemize Dışişleri Bakanlığının gayretleriyle incelemelerde bulunmak üzere 

gelen bir yabancı heyetin göreve başlaması sırasında açıklama yapmaması gereken konularda açık
lama yaparak ülke menfaatlarını tehlikeye sokmuş, önemli bir fırsatın kaçırılmasına sebebiyet ver
miştir. İstanbul'da öldürülen polis memuruna sahip çıkılmadığı gibi, bu polisimizi öldüren teröris
tin saklandığı yeri ihbar eden vatandaşımızı korumaya almayarak, vatandaşın ve polisin pasifize 
edilmesine imkân sağlamaktadır. 

Bu uygulama ve müşahhas örnekler de göstermektedir ki, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, dev
let sırlarını açığa vurmakla birlikte kanunî yetkilerini ve yargı kararlarını hiçe sayarak tamamen ta
raflı ve partizan bir tutum içerisinde uygulamalarını sürdürmekte ve bu partizan uygulamalarını te
amül haline dönüştürmek suretiyle korumaya çalıştığı Emet Belediye Başkanı İsmail Fidancı gibi, 
görev ve yetkilerini kötüye kullanmış ve bu tür uygulamalara da devam etmektedir. 

Gerek kaymakam ye emniyet müdürü gibi mülkî amirliklerinin ve gerekse belediye başkanla
rının görevden alınmasında yanlı ve partizanca uygulamaya giren, suçu ve suçluluğu sabit olduğu 
halde kamu görevlileri ile Doğru Yol Partisi dışında kalan partilerden seçilen belediye başkanları 
hakkındaki hassasiyeti Doğru Yol Partili belediye başkanları hakkında göstermeyerek, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden, işlediği suçtan dolayı seçilme yeterliğini kay
bedecek derecede Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre hapis cezasıyla cezalandırılan 
bir belediye başkanını görevde tutarak yeni suçların oluşmasına zemin hazırlayan "devlet aranıyor" 
şeklinde gazete ilanlarına sebebiyet vererek devlet otoritesini ve halkın güven duygusunu yok ede
cek şekilde görev ve yetkilerini taraflı ve partizan uygulamaları dolayısıyla kötüye kullanan ve bu 
eylemleri Türk Ceza Kanununun 230-240 iner maddelerine uyan İçişleri Bakanı Sayın Nahit Men
teşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi ile İçtüzük hükümleri gereğince soruşturma açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Burhan Kara 
Giresun 

Mustafa Parlak 
Rize İzmir 

Abbas İnceayan Refik Arslan 
Bolu Kastamonu 

Elaattin Elmas Mustafa Balcılar 
İstanbul Eskişehir 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Ahmet Kabil 
Rize 

Ali Er 
İçel 

Mehmet Budak 
Ankara 

Süha Tanık 
İzmir 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Bedrettin Doğancan Akyiirek 
İstanbul 

Uğur Aksöz 
Adana 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Salih Ergün 

İstanbul 

Fahrettin Kurt 

Trabzon 
Işın Çelebi 



T.B.M.M. 
Mehmet Gedik 

Bursa 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
Feridun Pehlivan 

Bursa 
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Şerif Bedirhanoğlu Mahmut Orhon 

Van Yozgat 
Emin Kul Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

İlker Tuncay İsmail Sancak 

Çankırı İstanbul 
Hamdi Eriş Cengiz Bulut 

Ankara İzmir 

Nevşat Özer Engin Güner 

Muğla İstanbul 
Ekrem Pakdemirli Faruk Saydam 

Manisa Manisa 
Ersin Taranoğlu Muzaffer Arıcı 

Sakarya Denizli 
Yüksel Yalova 

Aydın 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bu konuyla ilgili Danışma Kurulu önerisi biraz sonra, Sayın Genel Kurula arz edilecektir. 

V. - ÖNERİLER 
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile görüşülecek konuların gün ve çalışma sü

resine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 182 Tarihi: 26.6.1995 

Danışma Kurulunun 26.6.1995 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Mustafa Kalemli 
TBMM Başkanı V. 

Nevzat Ercan Hasan Korkmazcan 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Abdulkadir Ateş Abdüllatif Şener 
CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1 - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

277 nci sırasında yer alan 866 Sıra Sayılı Bankalardan Dövize Endeksli Kredi Alanların Ödemele
rinin İyileştirilmesine Dair Kanun Teklifinin bu kısmın 31 inci sırasına, 281 inci sırasında yer alan 
867 Sıra Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 32 nci sırasına 
alınması önerilmiştir. 
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2 - 26.6.1995 tarihli "gelen kâğıtlar" da yayımlanan, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe Hakkında

ki (9/25) esas numaralı soruşturma önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hak
kındaki görüşmelerin, Genel Kurulun 11.7,1995 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

3 - Genel Kurulun 27.6.1995 Salı günkü birleşiminde olağanüstü halin 10 ilde 4 ay daha uza
tılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile Çokuluslu Gücün görev süresinin 6 ay süreyle uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci öneriyi tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim: 
1 - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

277 nci sırasında yer alan 866 Sıra Sayılı Bankalardan Dövize Endeksli Kredi Alanların Ödemele
rinin İyileştirilmesine Dair Kanun Teklifinin bu kısmın 31 inci sırasına, 281 inci sırasında yer alan 
867 Sıra Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 32 nci sırasına 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutup, oylarınıza sunacağım: 

2 - 26.6.1995 tarihli "gelen kâğıtlar" da yayımlanan, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe Hakkında
ki (9/25) esas numaralı soruşturma önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hak
kındaki görüşmelerin, Genel Kurulun 11.7.1995 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - 2 nci öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 -Genel Kurulun 27.6.1995 Salı günkü birleşiminde Olağanüstü Halin 10 ilde 4ay daha uza
tılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile Çokuluslu Gücün Görev Süresinin 6 ay süreyle uzatıl
masına dair Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - 3 üncü öneriyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile çalışma süresine ve 
görüşülecek konulara ilişkin DYP, ANAP ve CHP gruplarının müşterek önerisi 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. 

Öneriyi, önce okutacağım, sonra işleme alacağım, sonra oylarınıza arz edeceğim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 26 Haziran 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grupla

rı arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Nevzat Ercan Hasan Korkrnazcan Abdulkadir Ateş 
Doğru Yol Partisi Anavatan Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
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Öneri: Genel Kurulun 30.6.1995 Cuma ve 1.7.1995 Cumartesi günlerinde de çalışması ve ça

lışma saatlerinin 28.6.1995 Çarşamba günü 14:00-19.00, 20.30-24.00; 29.6.1995 Perşembe günü 
10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00; 30.6.1995 Cuma günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-
24.00; 1.7.1995 Cumartesi günü 10.30-13.00, 14.00-19.00,20.30-24.00 saatleri arasında olması ve 
Anayasa Değişikliği ile İlgili Kanun Teklifinin birinci görüşmelerinin cumartesi- günü saat 24.00'e 
kadar tamamlanamaması halinde, çalışma süresinin uzatılarak, bitimine kadar çalışmalara devam 
edilmesi, 28.6.1995 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir 

BAŞKAN - Önerinin lehinde; Sayın Ali Er, Sayın Cengiz Bulut; aleyhinde Sayın Dumanka-
ya ve Sayın Oğuz söz istemişlerdir. 

Sayın Ali Er, buyurun. 

ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danışma Kurulu kararıyla ilgili olarak 
lehte söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bir düzeltme yapalım; Danışma Kurulu kararı değil, 3 partinin önergesi. 
Devam edin. 
ALİ ER (Devamla) - Evet; ben, üç partinin olumlu önergesinin lehinde söz almış bulunuyo

rum. 
Muhterem arkadaşlar, Danışma Kurulunda gündeme getirilen Emlakbanktan kredi alan döviz

zedelerin, gerçekten, uzun bir süredir çok zor duruma düştüğünü hepimiz biliyoruz. Tabiî, başta, 
insanlarımıza, "sizi ev sahibi yapacağız" diye kredi veriyoruz, ondan sonra da, bu insanlarımızı 
uzun bir süre zor duruma düşürüyoruz. 

Nihayet ki, kredi alan 60 bin, bunlara kefil olan 180 bin; nüfuslarıyla birlikte 1 milyon insanı 
ilgilendiren bu dövizzedelerin zor durumunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gel
mesi, tabiî ki, bizim için sevindiricidir. Anavatan Partisi Grubu olarak, bunu, baştan beri hep takip 
ettik, bu konunun gündeme gelmesini istedik; gündeme gelmesinde katkıda bulunan diğer partile
re de, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabiî, bu insanlarımızın zor durumunu böylece aşabilme
miz, bizim için bir görevdi. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, mesele, sadece dövizzedelerin meselesi değil; maalesef, üzülerek 
söyleyeyim ki, Türkiye'de, her gün bir zede meydana gelmektedir. Bakınız, dövizzedeler, işçizede-
ler, memurzedeler bugün de gündemde; bizim güney illerimizde de domateszedelcr meydana geldi. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bravo! 
BAŞKAN - Sayın Er, konuşmanızın konusu, Meclisin çalışma saatleriyle ilgili. Herhalde, bir 

girizgâh yapıyorsunuz; bu girizgâh ne kadar kısa olursa, o kadar memnun olurum. 
ALİ ER (Devamla) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine almak iste

diğiniz bu konunun bir tanesi, dövizzedeler. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Alındı o, alındı. 
SABRİ YAVUZ ( Kırşehir ) - O tamam. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Er, Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle dövizle emlak 

sahibi olanlarla ilgili teklifin görüşülmesi, gündemin 31 ve 32 hci sıralarına zaten alındı. Şimdi, siz, 
Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin müştereken yerdikleri, Mecli
sin çalışma saatlerinin uzatılmasıyla ilgili önergenin lehinde konuşmak üzere söz aldınız. Tabiî, bir 
girizgâh yapmanızı normal karşılıyorum; ama, bunun ne kadar kısa olursa, o kadar faydalı olacağı
nı ifade ediyorum. 
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Buyurun efendim. 

ALİ ER (Devamla) - Sayın Başkan, benin gönlüm şunu istiyor: Türkiye'deki insanların prob
lemleriyle ilgilenilirken, istiyorsanız, Meclis günde 24 saat çalışsın, Anavatan Partisi Grubu olarak 
biz buna varız; ama, devleti idare eden, milleti idare eden insanlar olarak, Türkiye'deki insanları
mızın bir problemini hallederken, her gün yeni problem doğuracaksak, burada bir zaaf var demek
tir; onu anlatmak istiyorum. 

Bugün Sayıştayın, dövizzedelerin meselelerini gne alıyoruz; ama, her geçen gün, Türkiye'de 
meseleler artıyor. Bakın, bu arada, bölgemle ilgili bir konuya da değinmek mecburiyetindeyim. Bu
nunla ilgili olarak gündemdışı söz istedim, Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle söz verile
medi; ama, bugün Türkiye'de domates üreticileri gerçekten çok zor durumda. Biz, bunu söylemek 
mecburiyetindeyiz. Bunu söylediğimiz zaman da hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, gazeteler "sebze ve domates üreticileri, domateslerini 500 liraya dahi 
satamadıkları için, Antalya-Mersin Karayolunu trafiğe kapattı." diye yazıyor; bunu görmedik mi!.. 
Ben diyorum ki, eğer, bazı kanunları çıkarmak için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma sa
atini uzatıyorsak, gelin, şu çiftçilerin, domateszedelerin de dertlerinin bir çaresine bakalım, çok zor 
durumdalar. İnsanlar; ineğini satmış, domates yetiştirmiş; danasını satmış, domates yetiştirmiş; ço
luk çocuğunun rızkını satmış, domates yetiştirmiş ve yetiştirdiği domatesin kilosunu 500 liraya sa
tamıyor; o, domates üreten insanlar aç, sefil, perişan ve yollara düşmüşler. Buraya, dövizzcdelerle 
ilgili kanun teklifini, Sayıştay Kanunuyla ilgili teklifi getiriyoruz, ardından da "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi şu kadar süre çalışsın, gündemini bitirinceye kadar gece gündüz çalışsın" diyoruz. 
Ben de, burada, Yüce Heyetin değerli temsilcilerinden rica ediyorum, gelin, bu devam eden Mec
lis çalışmaları içerisinde; bu zor duruma düşen domate's üreticilerinin, sokaklara dökülen bu insan
ların dertlerinin çaresini de bulalım; onu da görüşelim diyoruz. 

Şimdi, siz, işçi sokağa dökülür, görmezseniz; memur sokağa dökülür, görmezseniz; çiftçi so
kağa dökülür, görmezseniz hiç olmazsa -evleriniz Oran'da- Çankaya'dan yüzükoyun gelirken, ek
mek büfesi önünde biriken kuyrukları görmezs6niz, siz, neyi göreceksiniz Allah aşkına?! Bakın, bu 
üreticiler perişan durumda; ihracatı teşvik görüşmelerini de bu Meclisin bu çalışma saatleri içeri
sinde buraya getirelim diyorum, o insanları zordan kurtaralım; senede bir sefer sebze yetiştiriyor
lar, senede bir defa domates yetiştiriyorlar, rızklarını oraya döküyorlar; bu insanlar aç. Allah rıza
sı için, yapmayın, ihracata, teşvik mi vereceksiniz yoksa pazar mı bulacaksınız, bu insanları, bu zor 
durumdan kurtaralım, onu da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu toplantısı içerisinde konuşalım 
işte; çalışma saatlerini uzatacağız ya, çiftçilerin konusunu da görüşelim diyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışma saatlerinin bu çerçevede düzenlenmesine olumlu bakıyoruz, destek veriyoruz ve dövizzcdeler- • 
le ilgili kanun teklifi, Sayıştay Kanunuyla ilgili kanun teklifi ve diğer -Anavatan Partisinin birlik ve 
beraberlik içinde desteklediği Anayasa değişikliği de dahil- bütün teklifleri* hepimizin destekleme
si lazım. Yoksa, burada, bu yaz gününde boşu boşuna toplanmamızın hiçbir manası kalmaz. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - "Meclis yazın da çalışsın" de. 

ALİ ER (Devamla) - Hep beraber buraya gelelim, hepsine oy verelim, bu işi burada bitirclirp, 
Türkiye'nin gündemini boşu boşuna işgal etmeyelim. , 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten, Türkiye'nin birçok problemi var. Türk Milleti "acaba, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde neler yapılıyor" diye Türkiye Büyük Millet Meclisine bakıyor, gözle
rimizin içine bakıyor, televizyonlara bakıyor. İşte, şu haziran ayının sonuna geldiğimizde, partiler 
arasında mutabakata varılan bir anayasa değişikliği metni üzerinde Meclis çalışmaya devam edi-
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yor; ama, ben üzülerek söyleyeyim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Anayasanın bazı madde
lerini değiştirmek için anlaşmış insanların birçoğunun burada olmadığını, geçen oylamalarda gör
düm ve listelerden de takip ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisine, Anayasayı değiştirmek için bu 
teklifleri getiren insanlar, burada oy kullanmıyorlar; Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiyorlar. 

Beyler, eğer, sadece, gündemi saptırmak istiyorsak, anayasa değişikliği adı altında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bunlar görüşülsün, medya ve basın bunu yazsın, çizsin; neticede de hiç
bir şey çıkmasın diyorsak, yazık oluyor bu ülkeye! Onun için, hepimiz ciddî olarak bu işe sarılma
lı, hep beraber el ele vermeliyiz. 

Ben şuna inanıyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 uncu Dönem milletvekilleri, Anaya
sayı değiştirecek kadar metanetli ve cesaretlidir; hep beraber sahip çıkalım. 

Ben şunu söylüyorum: Anavatan Partisi olarak, biz, bu konuda bütün arkadaşlarımızla bera
ber, mertçe, erkekçe burada olacağız, Meclis çalıştığı sürece de burada olmaya devam edeceğiz; 
ama, muhterem arkadaşlar, memleketin meselesi, sadece anayasa değişiklikleri ile bitmiyor; gün
lük meseleler var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz Ali Bey? Lütffen, son cümlenizi almak istiyorum. 

ALİ ER (Devamla) - Müsaade ederseniz bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALİ ER (Devamla) - Anayasa değişikliği, bu ülkede şarttır; ama, memleketimizin, vatandaşı

mızın içinde bulunduğu zor durumu da, buradan takip etmek, burada dile getirmek ve burada çö
züm bulmak mecburiyetindeyiz. 

Biraz önce, domates üreticilerinin meselesini gündeme getirdiğimde, Sayın Kalemli ikaz etti
ler "sizin konuşmanız, bu konuyla ilgili değil" dediler. Sayın Başkan, ben de biliyorum bu konuy
la ilgili değil; ama, Çukurova'da, domatesini sokaklara döken üretici "siz, burada, başka kanun gö
rüşüyorsunuz, başka önerge görüşüyorsunuz" demez "niçin, bizim bu meselelerimize sahip çıkmı
yorsunuz" der. • , ' • • * 

Anavatan Partisinin 60 bin lirada bıraktığı gübreyi 800 bin liraya satıyorsunuz, Anavatan Par
tisinin 2 400 lirada bıraktığı mazotu 20 bin liraya satıyorsunuz. Ben, evvelki yıl da, burada konuş
tum "domates üreticileri, 500 liraya domates satıyorlar, perişan oldular" dedim; yer yer bana karşı 
çıkan arkadaşlar oldu. Peki, mazot o zaman 7 bin lira idi, şimdi 20 bin lira; gübre, o zaman 70 ilâ 
80 bin lira idi, şimdi 1 milyon lira; domates, o zaman da 500 lira diyordum, şimdi de 500 lira di
yorum. Nedir bu çiftçinin kadersizliği... Allah rızası için, bakın bu çiftçiye... 

Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim SayınEr. 
Sayın Dumankaya, aleyhte konuşmak için ısrarlı mısınız? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, lehte konuşmak için söz talebinde bulunmuştum. 
BAŞKAN - Sayın Bulut, usulümüz, bir lehte bir aleyhte, bir lehte bir aleyhte konuşma hakkı 

tanınması yönündedir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, muvazaalı bir gündemdışı konuşma oldu. 
BAŞKAN - Sayın Kazan, itirazınızı, zabıtlara geçecek şekliyle, oradan aldım. Başkanlık Di

vanının çalışma şeklini biliyorsunuz; biz, İçtüzük gereği, sayın konuşmacıyı, konuya dönmesi için, 
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iki defa uyarırız; üçüncüsünde de sözünü keseriz. Ben, iki defa uyarı görevimi yaptım; ama, üçün
cü uyarıya fırsat bırakmadan, Ali Er, sözünü tamamladı. Zaman zaman bütün gruplara mensup ar
kadaşlarımız bu tür bir uygulamayı kendilerinde hak olarak görüyorlar. 

Ben, sayın grup başkanvekillerinden, bu hakkın, bir hakkın suiistimali olduğunun üyelere an
latılmasını rica ediyorum; sizi de yardıma çağırıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Dumankaya 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Diyebilirsiniz ki, bu kararı, grup başkanvekiliniz imzaladı, niçin aleyhinde konuşuyorsun?.. 
Esasında ben, fazla çalışmanın, çok çalışmanın aleyhinde değilim, bunun lehindeyim, bunu takdir
le karşılıyorum; gece geç saatlere kadar çalışalım. Ama, bir konunun aleyhindeyim; âdet haline ge
tirilmiş, muhalefetin denetim yolları tıkanıyor, işte onun aleyhindeyim. O nedenle, aleyhte söz al
dım. 

Muhalefetin elindeki silah nedir; yazılı ve sözlü sorular, Meclis araştırması, Meclis soruştur
ması ve nihayet gensorudur. Bakınız, elimdeki bu gündemde 811 tane sözlü soru Bakanlar Ku
rulundan cevap bekliyor. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 169 tanesi senin... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bunun 516 tanesi, anamuhalefet partisi olan Anavatan 

Partisi milletvekillerine aittir, 295 tanesi de diğer partilere ait sözlü sorulardır. 
Anamuhalefet partisinin 516 tane sözlü sorusu bu şekilde gündemde beklerken, sözlü sorula

ra Hükümet cevap vermemektedir. Bu sözlü sorular nedir; bunlar, güncel olaylardır, birçoğu yol
suzluk olaylarıyla ilgilidir. 

Hatırlayınız, Sayın Süleyman Demirel aynen şöyle diyordu: "Milletvekilleri buradan sözlü so
ruları soracak, Bakanlar Kurulu buradan gelecek, cevaplarını verecek" ve sözlü sorular biriktiril-
meyecekti. 

İçtüzüğümüze göre, alman bir kararla salı ve çarşamba günlerinde birer saat sözlü sorulara ay
rılmıştır. Bakanlar, işte bu sözlü sorulara cevap verecekler ki, o zaman, bazı yolsuzlukların üzeri
ne gitmiş olsunlar, bu sözlü sorulara değer verecekler ki, bazı yolsuzluklar ortaya çıksın. 

Bu Hükümet, bırakınız sözlü soruları, yazılı sorulara da cevap vermiyor. Yine bir tasnif yap
tırdım; gündemki sözlü soruların 300 tanesi de bakanların cevap vermediği yazılı sorulardır. Ba
kanlar, yazılı sorulara 20 gün içerisinde cevap verecektir. Bu yazılı sorular, eğer işlerine gelmiyor
sa, bazı yolsuzlukları meydana çıkaracaksa, zamanında cevap vermiyorlar; dolayısıyla, onlar da, 
sözlü soruya çevriliyor ve bu şekilde, muhalclefetin denetim görevi yaptırılmıyor. 

Sözlü sorularla ilgili olarak bazı misaller vermek istiyorum. Bakınız, gündemin ilk sıraların
da, vergi yüzsüzlerinin affıyja ilgili 7 tane sözlü sorum üç senedir beklemektedir; Bakanlar Kuru
lu, Maliye Bakanlığı bu sorulara hâlâ cevap verememektedir, vermemektedir. Bunlardan bir tane
si şuydu: "Vergi yüzsüzleri içerisinde bu bakanlardan biri var mıdır?" Bunun cevabı ise, eğer yok
sa "vergi yüzsüzü böyle bir bakan yoktur" veyahut da, varsa "vergi yüzsüzü böyle bir bakan var
dır, borcu şu kadardır." Dördüncü seneye yaklaşıyoruz, hâlâ bunun cevabını alamadık; demek ki, 
yanlış değil. O zaman, bu sözlü soruları niçin erteliyorsunuz, bizim denetim yollarımızı niçin tıkı
yorsunuz?!. 

Bazı seçim çevrelerinde -bu, haziran seçimlerinde yapılan rezalet değil, ondan daha önce- be
nim seçim bölgem olan Tuzla'da seçim yapılırken; yani, birbuçuk iki sene evvel, telefon santralı ol-
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madan telefon numaraları verilip dağıtıldığına dair, bir başka sözlü soru önergesi vermiştim. O dö
nem geçti. Eğer, Sayın Bakan, o sözlü soruyu incelemiş olsaydı, belki, bu haziran seçimlerinde, bu 
kadar rezalet yapılmazdı, bu kadar seçim rüşveti verilmezdi; o yapılanlardan utanç duyulurdu ve 
seçim, bu kadar tahrip edilmezdi. 

Değerli arkadaşlarım, bazı müesseseler vardır ki, bunları, hep beraber, korumak ve kollamak 
zorundayız. Mesela, bakınız "özelleştireceğiz" diyoruz. Özelleştirme yapacağımız bir yerde, Mali
ye Bakanlığı, birilerini kurtarmak için, Gümüldür'de bir yeri -olmayan bir yeri- otel olarak satın alı
yor. İşte bunu "bunun nedeni nedir ve kimden alınmıştır" diye, yazılı olarak sormuştum; ama, ma
alesef, cevap verilmedi; sözlü soruya çevrildi ve ne zaman cevap verileceği belli değildir. Eğer,o 
sorularıma cevap verilmiş olsaydı, Şekerbank, "lojmanları satacağız" dediğimiz halde, bir başkası
nı kurtarmak için, lojman satın almazdı. 

Değerli arkadaşlarım, mesela, Karadeniz'de yaşanan Çernobil olayında, biliyorsunuz, bir ba
kanımız -buradadır- kamerayı aldı, oralarda, sokak sokak gezdi. 

AHMET KABİL (Rize) - Şov yaptı, şov... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şov yaptı; ama, ne oldu biliyor musunuz; Karadeniz'de 

yetişen çaylar satılmadı, fındıklar satılmadı ve Karadeniz'deki genç delikanlılara, adamlar, kızları
nı vermiyor; çünkü, "sizde..." ' . • • ' ' 

BAŞKAN -Radyasyon var... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - "... radyasyon var" diyorlar. 
BAŞKAN - Yalnız, radyasyondan biraz gündeme gelelim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, yeşil kart ucubesi var ya -

Sayın Bakan da buradadır- yani, bunlar, hep gündemde olan sorulanındır ve bu sorulara cevap is
tiyorum. Ne demiştim; yeşil kart dağıtılırken, 1992'nin parasıyla, 60-70 milyon lira reklam parası 
dağıtıldı, nasıl dağıtıldı biliyor musunuz; o reklamlarla bu kartlar, şuna buna verildi. Şimdi, o kart
lar geçersizdir ve o kartlar geçersiz olduğu için de, benim vatandaşlarım, hastanelerde esir kalıyor. 

Bakınız, yine, benim seçim bölgemde, bir şoförün yeğeni hastanede ölüyor; cenazeyi hastane
den vermiyorlar. 27 milyon para veriyor, 12 milyon lirası için de "bir emekli memur veya memur 
bulacaksın" diyorlar. Adam, "eğer, oğlum olsa; bırakacağım; ama, yeğenim olduğu için, gelinime 
ne diyeyim; gittim, bir memur buldum ve iki aylık bono verdim" diyor. Bakınız, Türkiye'nin duru
mu budur. Eğer, bu sorularıma cevap verilseydi, o zaman bir şey demeyecektik. 

Bakınız, gündemde, Millî Eğitim Bakanlığının ihaleleriyle ilgili 40-50 tane sorum vardır. Bu 
sorularıma cevap verilmediği için, ihalelerdeki bu yolsuzluk yine devam ediyor. 

Bakınız, yine,TURBAN'la ilgili 22 tane sözlü sorum gündemde bekliyor değerli arkadaşlarım. 
Gündemde bekleyen sözlü sorularıma, eğer cevap verilmiş olsaydı, TURBAN'daki bu rezaletler, bu 
soygunlar günyüzüne çıkarılacaktı ve bunlar yapılmayacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, yine belediyelerle ilgili sözlü sorum, burada... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Zaten süreniz bitti Halit Bey. . 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Madde üzerinde hiç konuşmadı ki zaten. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Biraz önce belediye başkanlarımız da buradaydı. Bele

diye başkanlarımıza, özellikle Anavatan Partili belediye başkanlarımıza yapılan eziyet insafa sığ-
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mayacak şekildedir. O belediye başkanlarının, mallarını haczedip, onlara para vermemekle, onları 
değil, oradaki insanları cezalandırdınız. Eğer, bu sözlü soruma da cevap verilmiş olsaydı, o beledi
ye başkanlarımız bu kadar insafsızca ezilmezdi. ' 

Hulasa, sözlerimi toparlıyorum... . 

BAŞKAN - Efendim, toparlamıyorsunuz; bitiriyorsunuz... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) -...sözlerimi bitiriyorum; diyorum ki: Bu sözlü soruları 
ertelemek yanlıştır. Bu yanlışın amacı, muhalefetin sesini sindirmektir belki, oyçokluğuyla, par
maklarınızla sindirebilirsiniz; ama, bu, şeffafım diyen ve o şekilde gelen bir iktidara yakışmaz. 
Bundan sonra, inşallah bu denetim yollarını tıkamazsınız. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

Lehinde konuşmak üzere, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan konu anlaşıldı; ne gerek var yani... 
BAŞKAN - Sayın Mahramlı, İçtüzüğe uygun; bir. İkincisi, konuşan Türkiye istiyoruz. Üçün

cüsü, Birleşmiş Milletler bu seneyi hoşgörü yılı ilan etti... Daha sebep sayayım mı... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Efendim, gündemle ilgili konuşmuyorlar... 
BAŞKAN - Ben gerekli ikazları yapıyorum; sizin gibi düşünüyorum ve sizin hassasiyetinize 

de hak veriyorum efendim. 

Buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şu anda, Meclis 

çalışma saatlerini uzatmak için bir karar alıyoruz; faydalı bir karar; Anavatan Partisi olarak destek
liyoruz; hatta, bu kararı devamlı alalım, her hafta salı günü değil, bundan sonra, devamlı alalım; 
çünkü, memleketin bekleyen çok sorunu var, daha fazla çalışmamız, daha fazla toplantı yapmamız 
gerekiyor. Problemler ardı ardına birikiyor, problemler ardı ardına geliyor. Bu problemler, milleti 
canından bezdirecek hale geldi. Gelin, biz, bu problemlerin önünde olalım; gelin, İktidar olarak, 
Hükümet olarak şu Meclisi çalıştırın da, haftada bir, 24 saat uzatma kararıyla kendi kendimizi kan
dırmış olmayalım. , 

Sayın Halit Dumankaya, biraz evvel, bu meseleyi çok güzel dile getirdi; bazı arkadaşlarımız, 
konuşmasının bu meseleyle hiç ilgisi olmadığını söylediler; hayır, çok ilgili. Ne yapıyorsunuz; bi
zim sorduğumuz soru önergelerini itelemek, gündemin gerisine atmak için,, her hafta bir bahane çı
karıyorsunuz. 

Bakınız, şu anda, kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili, komisyonlardan görüşülmek üzere Genel 
Kurula gelen 281 adet tasarı ve teklif var; bunlar bekliyor; bunların içinde büyük problemlerin çö
zümleriyle ilgili olanları çok. Geliniz, bu meselelere el atalım; geliniz, Meclisi biraz daha çalıştıra
lım ki, yalnız ve yalnız, olağanüstü halin uzatılması ve Çekiç Güç için çalışma saatlerini uzatmış 
olmayalım. Hem, öyle bir konu için Meclisin çalışma saatlerini uzatıyorsunuz ki, zamanında hem 
Doğru Yolun hem de eski ismi SHP olan CHP'nin olağanüstü hal ve Çekiç Güç'le ilgili olağanüs
tü görüşleri vardı. 

Hani, meşhur bir cak, cak, caklar var... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Ciddî şeyler konuşalım... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, burada parti görüşlerini tartışmıyoruz; Meclis çalışma saatlerini tar

tışıyoruz; istirham ediyorum... 
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CENGİZ BULUT (Devamla) — Sayın Başkanım, bu meseleleri, Meclis çalışma saatlerinin 

içinde ele almayacağız da, ne zaman ele alacağız... 

BAŞKAN - Sizin söylediğiniz başka şey, söz aldığınız konu başka şey... Ben, bir kere ihtarı
mı yapıyorum. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkanım, bakınız, şimdi, biz Meclis çalışma saatini ni
ye uzatıyoruz; olağanüstü halin uzatılmasını görüşmek için, Çekiç Güç'ün süresini görüşmek için 
uzatıyoruz. Bunlar, gündemde olan konular. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Olağanüstü hali uzattık Sayın Başkan. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Başka ne var... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Anayasa... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Anayasa... Anayasayı bırakınız, zaten o konuyu rezil, perişan 
ettiniz de; gelelim, düne kadar karşı olduğunuz meseleleri şimdi burada çıkarabilmek için çalışma 
saatlerini uzatma kararı almanıza. Düne kadar yerden yere vurduğunuz, seçim meydanlarında kar
şı fikir beyan ettiğiniz meseleyi; yani, bir olağanüstü hali, bir Çekiç Güç'ü... 

BAŞKAN - Sayın Bulut, bir dakika efendim... 

Efendim, olağanüstü hal ve Çekiç Güç'le ilgili Başbakanlık tezkerelerinin görüşülebilmesi için 
çalışma süresinin uzatılmasına dair karar biraz önce oylandı; konuştuğunuz konu bu değil. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Anayasa üzerinde konuşuyorsunuz... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Konuştuğunuz konu, Anayasa maddelerindeki değişiklik teklifinin görüşmelerinde, çarşamba 

gününden itibaren zamanı uzatma konusu. Bu konuda konuşun lütfen. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır efendim... İşte uzatma meselesi... Aynı şekilde... 

BAŞKAN - Aynı şey değil... Sözünüzü keserim... İkinci ihtarımı yaptım; sözünüzü keserim... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bizim, gündemle ilgili, ısrarla söyledi

ğimiz şey -ben sözümün başında da söyledim- gelin bu Meclisi çalıştıralım; toplantılara gelin, ka
nunları bir an evvel çıkaralım; çünkü -artık isimleri söylemeyeyim Sayın Başkanım; çünkü, yine, 
o konuda ihtar alacağım- yalnız anayasa değişikliği için çalışma saatini uzatmış olsak dahi, Ana
yasayla ilgili maddeler geçtikten sonra, tahmin ediyorum ki, bu Meclis tatile girecek. Peki, 24 sa
at çalışacağız, Anayasayı çıkaracağız; ama, biraz evvel bahsettiğim gibi, burada sırada bekleyen 
kanun tasarı ve teklifleri, dışarıda ise bekleyen insanlar... Türkiye'nin bekleyen meseleleri hakkın
da herhangi bir görüş yok, orası muallakta kalıyor. Yalnız ve yalnız, çarşamba ve perşembe akşam
ları, Anayasayla ilgili meselelerin görüşülmesi, oylanması ve arkasından 48 saat sonra tekrar oy
lanması devam edecek. • . 

Peki, değerli arkadaşlarım, bir sonrası; peki, 24 saat içine sıkıştırabildiğimiz bu Anayasanın 
dışında bekleyen meseleler, bekleyen dertler, bekleyen şikâyetler... Peki bizi bekleyen millet hak
kında, milletin problemleri hakkındaki çalışmamızı ne yapacağız... O çalışmalar, maalesef, İktidar 
Partileri toplantıya katılmadığı için, İktidar Partileri Parlamentoyu çalıştırmadığı için, İktidar Par
tileri Meclise gelmediği için, İktidar Partileri karar yetersayısı bulamadığı için, İktidar Partileri la
zım olan yeterli sayıyı bulamadığı için, maalesef, bugüne kadar geldi, birikti birikti; birsürü kanun 
tasarı ve teklifiyle birsürü soru birikti. Ancak, şu anda, kamuoyunun aşırı baskısı, yine, dışarıdaki 
medyanın aşırı baskısı nedeniyle, 24 saat çalışmayı programa alıyoruz. Anasayanın geri kalan -ben 
geçen gün bir söz söyledim; ama, o derece indirgememek lazım- milletle ilgisi olmayan; milletin 
ekmeğiyle, milletin aşıyla, milletin işiyle hiçbir şekilde ilgisi olmayan, milletin sıkıntısıyla hiçbir 
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ilgisi olmayan; bir milletvekilinin nasıl istifa edeceğini, bir milletvekilinin nasıl üyeliğinin düşece
ğini, Meclisin ne zaman toplanabileceğini -ekimde mi toplanacak, eylülde mi toplanacak diye- mil
let problemleriyle hiç bir ilgisi hatta milletin günlük meseleleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
meseleler için olağanüstü toplanacağız. 

Bunlar gündemdışı kalmıştır, bunlar milletin dışında kalmıştır. Biz, 24 saat toplanalım, 24 sa
at toplantılara devam edelim; yalnız önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe için getirmeyelim, 
sonra da devam edelim, arkasından bu vatandaşa, bu millete seçim meydanlarında söz vermiş ol
duğunuz meseleleri getirin; biz, sizi, yine destekleyelim. 

Bakınız, Anavatan Partisi olarak, bu meselede yanınızdayız. 24 saat konusunda, Anavatan Par
tisi olarak rey veriyoruz. 24 saat değil 48 saat çalışalım; çarşamba, perşembe değil, cuma, cumar
tesi, pazar da çalışalım; devamlı da çalışalım, mesaiyi de uzatalım; ama, getirin, günlük problem
leri getirin; ama, getirin, milletin meselesini getirin; ama, getirin, sıkıntıları getirin... Biraz evvel, 
değerli Ali Er kardeşimin bahsettiği problemleri, yine, biraz evvel değerli ağabeyim Halit Duman-
kaya'nın getirdiği meseleleri, gelin, bir an evvel burada görüşelim. Bu, 24 saatlerin içine sıkışmaz. 
Bu önümüzdeki iki hafta içinde, hiçbir şekilde bu gündemin içinde, bu bahsettiğimiz, Anayasanın 
dışındaki maddeleri sıkıştırmak mümkün değil. Geliniz ciddî olalım, geliniz beraber çalışalım. 

Şunu söylüyorum: Şimdi, çalışma süremizi uzatacağız, biraz sonra hepiniz yok olacaksınız, bi
raz sonra Meclisi boşaltacaksınız. Bu uzatma görüşmeleri bittikten sonra, bu Parlamentoda hiç 
kimse kalmayacak. Peki, bu milletin meselelerine, bu milletin problemlerine kim sahip çıkacak... 
Bizi bekleyen, gözü bizde olan, bizi her an takip eden, bizi 24 saat takip eden dışarıda insanlar var. 
Rahatsız olduğunuz için söylemek istemiyorum; çünkü, duydum ki, rahatsız oluyormuşsunuz, me
murdan, işçiden, emekliden, köylüden, küçük esnaftan rahatsız olduğunuz için, onları söylemek is
temiyorum; ama, gelmeniz lazım, katılmanız lazım, Meclisi çalıştırmanız lazım. Siz Meclisi çalış
tırmıyorsunuz. Bakınız, saymayacağım, eskiden sayıyordum; ama, saymayacağım; saysam dahi, şu 
anda İktidar Partisinden toplasak 90 milletvekili dahi bulunamaz 

Değerli arkadaşlarım, Meclisi çalıştıracaksak; Meclisi yalnız haftada 2 gün 24 saat çalıştırarak 
değil, her hafta salı, çarşamba, pcrşemde tam gün toplanarak, gerekirse 4 gün toplanarak, gelin şu 
Parlamentoya, gelin milletin meselelerine el atalım, gelin milletin problemlerine el atalım; ama, 
toplantıya katılın. Bırakın bürolarınızdaki iş takiplerini, bırakınız bürolarınıza gelen 10 kişiyi, 20 
kişiyi, 50 kişiyi; bize gelemeyen, bize ulaşamayan, bize gelmek için yol parası olmayan 65 milyon 
insanın problemleri için gelin toplanalım; Türkiye için toplanalım, bu millet için toplanalım. Yal
nız bizi destekleyen delgeler, yalnız bize rey veren partililer için değil; millet için, Türkiye için ge
lin toplanalım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Konuşman bitti; ama, Meclisten şimdi çıkar gidersin. 

Gel otur bari 10 dakika burada. Bu arada mesajını da verdin... 

BAŞKAN - Aleyhinde, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; aslında, Değerli Başkanımız, 

herkese gündemdışı söz verseydi, herhalde, şu sıkıntı olmazdı; çünkü, sağ olsunlar, değerli arka
daşlarımın hepsi, birer gündemdışı konuşma yaptı; hatta hatta, gruplarının bu önergede imzası ol
masına rağmen, Ali Bey kardeşim de, Halit Bey kardeşim de, Cengiz Bey kardeşim de birer gün
demdışı konuşma yaptılar; 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz, bu meseleyi destekliyoruz Sayın Milletvekilim... 
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ALİ OĞUZ (Devamla) - Tabiî, eksik olmayın... 
Değerli Başkanım, tabiî ki, üzerinde konuştuğumuz teklif, üç partinin imzasını ihtiva eden, ça

lışma saatlerimizi düzenleyen bir teklif; ama, arkadaşlarım haklı; memleketimizin sıkıntıları var, bu 
sıkıntıların devasını milletimiz bizden bekliyor, Meclisten bekliyor. Onun için, çalışma saatlerimiz 
hakkındaki bir konuşmanın içine dahi, hiç olmazsa, büyük bir gayretle, gündemdışı, memleketin 
acil meselelerini koyma ihtiyacım hissettiler; kimisi dövizzedeleri, kimisi domates sıkıntısını, ki
misi de memleketimizin acil çözüm bekleyen meselelerini bu konuşmanın içerisine koydu. Değer
li Başkanım, ben, konuya sadık kalarak, sadece bu, çalışma saatlerimizi nasıl düzenleyelim konu
su üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi, bu durum karşısında, çarşambadan başlayarak cumartesiyi de içine alan, belki de, pa
zar sabahına sarkacak olan çalışmalarımızın, mutlaka, hayırlı bir çalışma olacağını ümit etmek is
teriz; ancak, getirdiğiniz, Anayasayla ilgili çalışmalara da, tabiî, destek vermek isterdik; bu, bizim 
görevimiz; ancak, görüyoruz ki, Anayasayla ilgili çalışmalarda, Anayasanın önünde bulunan şahsî 
ve hürriyeti bağlayıcı engeller, manevî değerlerin önündeki engeller kaldırılmak yerine, fantezi ka
bilinden birçok maddeyi burada tartışma durumunda bıraktınız bizi. Öyle olunca da burada, denet
lemeyle ilgili birçok çalışma imkânı ortadan kalkmış oldu. Arkadaşlarımızın, bekleyen gensoru 
önergeleri var, bekleyen yüzlerce sözlü sorusu var, yazılı soruların yüzlercesi bekliyor, yine araş
tırma ve soruşturmayla ilgili önergeler bekliyor. Buna rağmen, biz, pazartesi, salı, çarşamba, hatta 
perşembe ve cuma günleri, mesai saatleri içerisinde, sabah erken başlayarak -gecenin geç saatleri
ne bırakıp da, arkadaşlarımızın birçoğunun engelleri veya mazeretleri sebebiyle gelmemeleri duru
munda Meclis çalışmalarını aksatacak yerde- çalışsaydık daha da faydalı bir çalışma olurdu diye 
düşünüyorum; çünkü, biz, cumartesi ve pazar günlerini, bir veya birkaç hafta önceden, seçim böl
gelerimizdeki toplantılara ve hizmetlerimize ayırıyoruz; ama, gelin görün ki, bu imkân olmuyor. Şu 
anda, geldik, böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Cumartesi ve pazar günleri için, seçim bölge
mizde vermiş olduğumuz sözlerin hepsi de havada kalmış oldu ve o hizmetlere gitme imkânlarımız 
da yok. Onun için, Meclisin çalışmalarını, mesai saatleri içerisinde, verimli çalışmalara teksif et
memizin daha uygun olacağını ifade ediyor; Sayın Başkanımın sabrını tüketmeden, hemen esasa 
geçmek üzere, sözlerime son veriyorum. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Ali Bey, bilhassa, zamanı ekonomik kullandığınız ve konunun 

içinde kaldığınız için. > 
Sayın milletvekilleri, şimdi, müşterek önergeyi tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim: 
Öneri: 
Genel Kurulun 30.6.1995 Cuma ve 1.7.1995 Cumartesi günlerinde de çalışması ve çalışma sa

atlerinin 28.6.1995 Çarşamba günü 14.00-19.00, 20.30-24.00; 29.6.1995 Perşembe günü 
10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00; 30.6.1995 Cuma günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 
20.30-24.00; 1.7.1995 Cumartesi günü 10.30-13.00,14.00-19.00,20.30-24.00 saatleri arasında ol
ması ve Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin birinci görüşmelerinin cumartesi günü saat 
24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, çalışma süresinin uzatılarak bitimine kadar çalışmalara de
vam edilmesi; 28.6.1995 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi (3/1885) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, on ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle 

uzatılmasına dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

- 1 9 -



T.B.M.M. B:130 2 7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 1 
Sayı: B.02.0.KKG/188-2/3052 . 23.6.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.3.1995 tarihli ve 363 sayılı Kararı uyarınca Batman, Bin

göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin 19.7.1995 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süreyle uzatılması Ba
kanlar Kurulunca 23.6.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, Başbakanlık tezkeresi 

Üzerinde görüşme açacağım ve görüşmelerin sonunda da tezkereyi onayınıza sunacağım. ' 
Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir, 

Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Şu ana kadar, gruplar adına, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Balcılar, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ural Köklü ve Refah Partisi Grubu adına Hüsamettin Korkuta-
ta'nın müracaatları Divana ulaşmıştır. 

Şahısları adına; Abdüllatif Şener, İbrahim Kumaş, Ökkeş Şendiller, Mustafa Dağcı, Recep Kı
rış, Gaffar Yakın, Ahmet Cemil Tunç talepte bulunmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet tezkereleri üzerinde, biraz önce, İçtüzüğün 73 üncü maddesi 
üzerinde görüşme açacağımı ifade ettim. Bu görüşmelerde konuşma sıraları, yine ifademde şeklini 
bulduğu üzere, önce gruplara, sonra Hükümete ve sonra, şahısları adına iki üyeyedir. 

İçtüzüğümüzde bulunmamasına rağmen, bugüne kadar yapılan görüşmelerde, görüşmelerin 
başlangıcında, Yüce Meclisin aydınlatılması gayesine matuf, Hükümete kısa bir söz verme usulü
müz, bir teamül haline gelmiştir. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: Bir aydınlatma konuşması yapacak mısınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Kısa tutulması ricasıyla, Hükümet adına, Meclisi aydınlatmak üzere, İçişleri Ba

kanı Sayın Menteşe'ye söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ola

ğanüstü hal uygulamasının 24 üncü kez uzatılması yönündeki gerekçeleri, süreci ve halihazırda bu
lunan şartları arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Bilindiği gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 10 ili kapsayan OHAL uygula
masının 4 ay daha devam etmesi, 11 Haziran 1995 günü yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantı
sında Hükümete tavsiye edilmiş bulunmaktadır. Aynı kararda, Adıyaman İlinin mücavir il kapsa
mından çıkarılmasının uygun olacağı da değerlendirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, size, birkaç zaman evvel zuhur eden bazı olaylar
dan örnekleme yapmak istiyorum. Tunceli İli Ovacık İlçesi kırsalı, Van İli Başkale İlçesi kırsalı ile 
Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Ortaklar Karakolu ve Çukurca İlçesi Pirinççeken bölgesinde güvenlik 
hizmeti ifa etmekte olan görevlilerimiz, teröristlerin hain saldırısına maruz kalmış, bu surette, top
lam olarak 48 güvenlik görevlimiz şehit edilmiştir. Haziran ayı içerisinde, güvenlik güçlerimiz ta
rafından yürütülen operasyonlarda ise, Hakkâri İli kırsalında 57, Bitlis İli Tatvan İlçesi kırsalında 
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27, Batman İli Kozluk İlçesi Hazarto Mezrasında 29, Tunceli İli Ovacık İlçesi kırsalında 12, Diyar
bakır İli kırsalında 25, Hakkâri İli Yüksekova Karacaağa bölgesinde 31 PKK örgüt militanı ölü ola
rak, silahlarıyla birlikte, ele geçirilmiştir. 

Olaylar, ülke insanını ve bizi üzmekte, bir an önce sonuçlanması, herkes tarafından arzulan-
maktadır. 

Görüldüğü gibi, güvenlik güçlerimiz, canları pahasına, ülkede huzur ve güvenin tesisi için, 
hizmet vermektedirler. Güvenlik güçlerimizin, olağanüstü hal bölgesi içerisinde PKK terör örgütü
ne yönelik önemli çalışmaları kapsayan ve OHAL mevzuatının hukukî çerçevesine ihtiyaç duyu
lan, uygulanması gereken plan ve programlan bulunmaktadır. 

13-19 Mart 1995 ilâ 27 Haziran 1995 dönemini arz etmek istiyorum: 19 Temmuz 1987 tari
hinde başlayan ve 24 üncü kez uzatımı için şu anda huzurunuzda bulunan olağanüstü hal uygula
masına ilişkin talebimizin haklı gerekçelerini, olağanüstü hal dönemi içerisindeki, sadece PKK te
rör eylemlerinin analizini yaparak konuşmama devam etmek istiyorum. 

OHAL'in 23 üncü kez uzatımından günümüze kadar OHAL bölgesinde, 612 olay meydana 
gelmiş bulunmaktadır. Bu olaylarda, 225 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 75 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 929 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, yardım ve yataklık edenler da
hil, 771 terörist de sağ olarak teslim alınmıştır. 

Bu dönemden bir önceki, yani 19.11.1994 ilâ 19.3.1995 döneminde ise, kış şartlarının etkile
ri de dikkate alındığında, 389 olayın meydana geldiği görülmektedir. Bu olaylarda, 107 güvenlik 
görevlimiz şehit olurken, 95 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 554 terörist, silahlarıyla birlikte ölü 
olarak ele geçirilmiş, yardım ve yataklık edenlerle birlikte 977 militan da sağ olarak yakalanmıştır. 

Görüleceği gibi, OHAL uygulaması yaz dönemine kaydığı andan itibaren, güvenlik güçlerimi
zin operasyonal faaliyeti artırılmış, etkinlik daha tesirli hale getirilmiş durumdadır. Böyle bir hava 
içerisinde görevlerine sarılmış bulunan güvenlik güçlerimizin, OHAL gibi, hukukî bir şemsiyeye 
bir müddet daha ihtiyaç duyacakları ve ülkemizi ve bu bölgedeki insanlarımızı rahatsız eden terör 
belasının üstesinden gelebilecekleri yönündeki kanaatime iştirak edeceğinizi düşünüyorum. 

Şu anda, yaz dönemi içerisinde, devlet görevlilerinin tayin mevsimleri nedeniyle, PKK terör 
örgütü militanlarının yol kesme eylemlerine ağırlık verdikleri, özellikle de seyahat esnasında, gü
venlik görevlileri mensuplarının ve diğer kamu görevlilerinin bulunup bulunmadıkları yönünde ey
lemlerini artırdıkları gözlenmektedir. 

1 Haziran 1995 tarihinde, Batman İlimiz Kozluk İlçesinde, Adana istikametine seyahat etmek
te olan ve yolcularının tamamı kadın ve çocuk olan otobüsün, yol kesme esnasında silahla taran
ması neticesinde 3 kadın yolcu hayatını kaybetmiş, 10 kadın yolcu da yaralanmıştır. 

Eylem biçimlerinde, pusu ve yolları mayınlamayı her zaman önplanda tutmuş bulunan PKK 
terör örgütünün, OHAL alanı içerisinde sıkışması sonucu, OHAL dışı alanlara yönelme şeklinde 
bir gayret içerisine girdiği tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha üç gün önce, Hatay İli Erzin İlçesi 
Kuyulu Köyüne PKK teröristlerince yapılan saldırıda 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve 1 
vatandaşımızın yaralanması hadisesi, terör örgütünün, Hatay, Adana ve Mersin gibi, OHAL kapsa
mı dışında kalan güney bölgelerini, eylem alanlarının içerisine sokma gayretleri, bu durumu teyit 
etmektedir. 

Büyük kentlerimizde aynı kararlılıkla sürdürülen ve özellikle turizm bölgelerinde yoğunlaşmış 
bulunan önlemler, PKK militanlarının süratli deşifrasyonlanna ve şehir merkezlerinde tutunma yö
nünde başarısızlığa uğramaları nedeniyle, OHAL bölgesinde bu uygulama kalktığı takdirde, mey
dana gelebilecek organize boşluğundan istifade etmek suretiyle, eylemlerine bu bölgelerde ağırlık 
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verebilecekleri muhtemel gözükmektedir. Bütün bölgelerimizde oturmuş bulunan mücadelenin, 
hukukî bir çerçeveden soyutlanmış olması halinin sakıncaları düşünüldüğünde, mevcut hukukî çer
çevenin bir müddet daha uygulamada kalmasının faydalan izahtan varestedir. 

Ayrıca, istihbaratlarımız istikametinde duruma baktığımızda; komşu ülkelerdeki yığılma ve 
barınmalarda bir artışın olduğu gözlenmektedir. Bu hadise, örgüte yeni katılımların olmasından de
ğil; ülke içerisinde ve bölgede, barınma yönündeki sıkıntılarını çözebilmek ve kısmen de rahatla
yabilmek içindir. Güvenlik tedbirlerinin bu şekilde bir müddet daha devam ettirilmiş olması duru
munda, hadisenin bitirilme yönündeki şansı da o derece yüksek olacaktır. Bugün için suç sektörü 
haline gelmiş PKK terörü, ülkenin gündeminden çıkarılıncaya kadar, devlet, nizam ve intizama dö
nük tedbirlerin gevşetilmesinden yana değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dönem içerisinde OHAL uygulaması devam eden 10 il ve 
mücavir 3 ilimizde meydana gelen 612 olayın, ancak yüzde l'i Adıyaman mücavir ilimizde mey
dana gelmiştir. Bu ilimizle ilgili sonuçlar Millî Güvenlik Kurulunda değerlendirilmiş ve sonuç ola
rak, Adıyaman İlinin, mücavir il kapsamı dışına çıkarılması yönünde bir değerlendirme de yapıl
mış bulunmaktadır. Tespitimizde, Adıyaman'da hiçbir okulun da kapatılmadığı; yani, bu sene öğ
renime devam edildiği görülmüştür. 

Önemli zayiatlar içerisinde olan terör örgütü PKK'nın almış olduğu son kararlar çerçevesinde, 
kitleyle tekrar iletişim kurabilmek için, korkutma ve yıldırmaya dönük eylemler yapabileceği yö
nünde bilgiler alınmaktadır. Moral çöküntü içerisinde bulunan örgütün militanlarına moral kazan
dıracak bir fırsatın verilmesini, bu çatı altında bulunan hiç kimsenin düşünebileceğini tahmin etmi
yorum. 

Şu anda devam etmekte olan yoğun operasyonlar, örgütten kaçışları ve devlet kuvvetlerine tes
lim olmaları artırmıştır. Özellikle, teslim olan örgüt mensupları arasında PKK militanlarının çoğun
lukta olması dolayısıyla, olağanüstü hal rejiminin, güvenlik güçlerine sağlamış olduğu imkânlar ve 
koordinasyon devam ettiği sürece, teslim olmaların daha da hızlanacağı; örgütsel yapılara derinle
mesine nüfuz edilerek, örgütten kopmaların artacağı açıkça ortadadır. Böylesine karamsar bir tab
lo içerisinde bulunan ve bütün umudunu Batı'dan desteklenen birtakım siyasî gelişmelere bağlamış 
olan PKK terör örgütüne yeniden toparlanma şansını vermemiz mümkün değildir. 

Anayasamızın gösterdiği şartlarda, olağanüstü hal rejimi, bölgede sekizinci yılını doldurmak
tadır. Biz İktidara geldiğimizde, olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu. O dönem, PKK'nın 
ülke için tehdit boyutunu yükselttiği bir dönemdi. Devlet, ülke bütünlüğü sağlama konusunda yo
ğun tedbirlere ihtiyaç duyar haldeydi. Tedbirlerin, olağanüstü hal rejimi içerisinde alınması, hiç 
şüphesiz kaçınılmazdı. Nizam ve intizama dönük bu tedbirlerin gevşetilmesi, devleti, ciddî zaaf 
içerisine sokabilirdi. Bu nedenlerle, olağanüstü hal rejiminin uzatılarak sürdürülmesinde yarar gö
rülmüştür. 

Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, olağanüstü hal uygulaması döneminde, demokratik hakların 
özüne dokunulmamıştır; bu konuda, Hükümetçe, güvenlik güçlerince, azami itina gösterilmektedir. 
İnsanlarımıza eziyet etmek için değil, onları yıldıran, onları korkutan, kadın, çocuk, erkek deme
den, evinde, tarlasında, sokağında katleden PKK militanlarını etkisiz hale getirmek için, olağanüs
tü hal rejimi uygulamasında bu süreye ihtiyacımız vardır. 

OHAL rejimi, sadece, terör mihraklarının yok edilmesi için, güvenlik güçlerinin koordinesin-
de, bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, genel prensiplere bağlı olmaksızın, doğrudan verilmesi
ne ve iyileştirilmesine, problemlerin doğrudan çözülmesine yönelik tedbirlerle meşgul olmuştur. 

Demokratik kuralların, ülkemizin her yerinde noksansız uygulanması ve takip edilmesinin ka
çınılmaz bir gerçek olduğu, Hükümetimizce, her vesile yle dile getirilmiştir. Olağanüstü hal rejimi-
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nin uzatılmasına ilişkin kararlılık, Hükümetimizin vaat etmiş olduğu, demokratikleşme anlayışın
dan sapmalar yapacağı şeklinde algılanmamalıdır. En ileri demokratik ülkelerde dahi, hangi haller
de olağanüstü rejimlerin uygulanacağının esasları mevcuttur. 

Ulusal uzlaşmanın ve mutabakatın böylesine güçlü olduğu bir esnada, olağanüstü hal uygula
masına devam edilmesinin, PKK terör örgütünün aleyhine olacağını, örgüt de iyi bilmektedir. Bu 
nedenle, halkın, korkuya dayalı desteğini sağlamaya dönük gayretlerinin işe yaramadığının ve ya
ramayacağının bilinmesinde fayda vardır. Devletin, böyle bir oyuna gelme niyeti yoktur; gelmesi 
de mümkün değildir. 

Terör, ülke gündeminden çıkarılıncaya kadar, mücadele, amansız bir şekilde sürdürülecektir. 
Bu mücadelenin gerektirdiği tüm yasal tedbirler, Hükümetimiz tarafından, mutlaka alınacaktır. Bu 
anlayış, esasen, hepimizin sahip olduğu anlayıştır. 

Kendince birtakım çalışmalar yürütmekte olan örgütün, güvenlik güçleri içinde mevcut olan 
hukukî ve idarî koordinasyonunun ortadan kaldırılmasıyla, örgüte rahat bir ortam yaratmak, hadi
senin başlangıç noktasına gitmek gibi bir sonucu ortaya koyacaktır. Bu nedenle, Hükümetimiz, 
OHAL süresinin yirmidördüncü kez uzatılmasını, devlet otoritesinin idamesi bakımından zorunlu 
görmektedir. 

Güvenlik güçlerinin yaz dönemi içerisinde planladıkları önemli operasyonlar mevcuttur. Bu 
operasyonlar'için ihtiyaç duyulan hukukî şartlar, olağanüstü hal mevzuatı kapsamındadır. Devletin 
böylesine atılım halinde olduğu bir dönemde, Yüce Meclisten, bu sürenin uzatımını talep etmekte
yiz. Terörle yapılan mücadelede siyasî bir amaç gütmek, gaflete düşmektir. Birlik ve beraberliğin 
temsili durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde olağanüstü halin uzatımıyla ilgili görüş 
birliğinin sağlanması, ülke yararı, bölge insanı ve tüm vatandaşlarımızın esenliği için şarttır. 

Netice olarak, Hükümet Programında yer alan şeffaflık anlayışı içerisinde, insan haklarına ve 
hukuka saygılı kalınarak, terörle mücadeleye devam edilmesi, ülke düzeyinde meydana gelen terör 
olaylarının ortadan kaldırılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde var olan anlayış birliği ve 
siyasî kararlılığa güvenerek, mevcut olağanüstü hal uygulamasının bir dönem daha uzatılmasının 
gerekliliğine olan inancımı belirtmek isterim. 

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanına ve değerli milletvekillerine, 
Hükümet adına saygılarımı sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. , 
ANAP Grubu adına, Sayın Mustafa Balcılar; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; her seferinde "son defa getiriyoruz" denilerek getirilen ve "bu erteleme süresi içerisinde, 
ilgili mevzuat ve kanunları çıkarmak suretiyle; İl İdaresi Kanunu, Jandarma Teşkilat Kanunu, Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Terörle Mücadele Kanununu çıkarmak suretiyle, bundan sonraki 
dönemde sizin önünüze olağanüstü hali kaldırma talebiyle geleceğiz" denilmesine rağmen, defalar
ca Meclisin ve kamuoyunun yanıltıldığı ve bugün de tekrar 10 ilde dört ay süreyle olağanüstü ha
lin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum, Yüce Heyetinizi saygılarla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, dünyada, son yıllarda terördeki gelişmelerden dolayı, gelişmiş ülkeler 
de dahil olmak üzere, bütün dünya ülkeleri, terörü lanetleyen ve terörün hiçbir makul gerekçesi ola
mayacağını ifade eden -beşikteki çocuğun öldürülüşünün, 80 - 90 yaşındaki yaşlının öldürülüşünün 
hiçbir mazur ve makul gerekçesinin olamayacağı konusunda- kararlar almışlardır. Dünyadaki ge-
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lişmiş ülkeler dahil, son yıllarda terördeki gelişmeden dolayı; ülkeler, işbirliği ihtiyaçlarını duy
makla birlikte, insanın en tabiî hakkı olan temel hak ve özgürlüklerden, terörle mücadele konusun-: 
da tavizler verilmesini; uluslararası sözleşmelere, anlaşmalara koyabilmekte ve demokraside en ge
lişmiş ülkelerde bile, terörle mücadele konusunda, temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirile
bilmektedir. Tabiî, ülkemizde de, aynı, dünyadaki diğer ülkelerdeki gibi, terörle mücadele konu
sunda bazı kısıtlamalar gerçekleştirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, terörle mücadele konusunda, yetkili olan idareye, hükümetlere; dola
yısıyla, devlete güvenin, en önemli etken olduğunu burada ifade etmek isterim. Yani, terörden mus
tarip olan vatandaşın, idareye, devlete güveni, o mücadeleyi veren devlet güvenlik güçlerinin de 
idareye güveni, bu terörle mücadelede önşarttır. 

Değerli milletvekilleri, son üçbuçuk yıldır, bu Koalisyon Hükümeti, maalesef, -konuşmamın 
arasında ifade edeceğim- yanlış politikalar ve yanlış uygulamalardan dolayı, vatandaşın ve güven
lik güçlerinin, devlete ve idareye olan güvenini sarsmıştır. Bu güvensizlik ortamı içerisinde, terör
le mücadelede başarılı olabilmenin pek mümkün olabileceği kanaatinde değilim. 

Terörün en önemli silahı olan korku ve yıldırma konusunda, ülkemizde, dış destekli olarak, on 
yıldır, artan bir trendle devam etmekte olan bölücü terör hareketini yönlendiren PKK, maalesef, za
man zaman etkili olmaktadır. 

Ülkemiz, son üçbuçuk yıllık dönem içerisinde, bu Hükümetin yanlış dış politikası, iç mevzu
attaki yanlışlıkları ve güvensizliğinden dolayı, maalesef, yakın komşularımızla ilişkileri bakımın
dan, Cumhuriyet hükümetleri içerisinde en kötü dönemini yaşamaktadır. Komşularımızın her biriy
le ilişkilerimiz bozuktur ve bu bozukluktan dolayı da, PKK adlı terör örgütüne yataklık ve yardım 
etmelerinin önüne geçilememektedir. Yine, Hükümetin, dış politikalardaki beceriksizliği ve de iti
barının olmayışından dolayı, bugün, Yunanistan, PKK'ya yataklık etmekle birlikte, 12 mil gibi uy
gulamaları yapabilmekte; Amerika, askerî yardım konusunda, şart olarak, Ermenistan'a kara kori
dorunu açma gibi taleplerde bulunabilmekte; Yunanistan'la Suriye, askerîgüvenlik ve işbirliği ya
pabilmekte ve BAB'tan aleyhimize, Kıbrıs'taki şanlı ordumuzun orada işgalci olarak bulunduğuna 
dair kararlar çıkabilmektedir. 

Bölücü terörün önlenmesinde, elbette, terörist örgüt PKK'nın anlayacağı lisanla en etkili şekil
de mücadele etmek gereklidir; ama, sadece insan öldürmekle, PKK'lıyı öldürmekle bu terörün önü
ne geçilebileceğini de zannetmememiz gerekir. Bu, sadece, terörü dondurmadan ileriye gidebilecek 
bir önlem değildir; esas, ekonomik, sosyal, kültürel ve vatandaşın devletle bütünleşmesini ve gü
venini sağlayacak tedbirlerin de birlikte alınması şarttır. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili olarak, Hükümet yetkililerinin, de
ğişik toplantılarda, Anavatan Partisi İktidarı döneminde, 1984 Eruh ve Şemdinli baskınlarından 
başlayarak, Anavatan İktidarının, yeterli tedbirleri almadıkları ve beceriksizliklerinden dolayı terö
rü azdırdıkları iddiaları vardır. Burada, bir idareden vatandaşın beklentileri nelerdir, bir idarenin 
yapması gereken şeyler nelerdir diye objektif olarak Anavatan iktidarında yapılan uygulamalara 
bakmak ve bu Koalisyon Hükümetinin de, yaptıkları ve yapamadıklarını kısaca başlıklar halinde 
arz ederek, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili oylarınızda daha net takdir kullanabilmenizi sağla
yabileceğimiz kanaatıyla, 1984'ten itibaren Anavatan döneminde yapılan uygulamaları arz etmek 
istiyorum. • 

1984 yılında, Anavatan Partisi, ülkeyi ve ilgili bölgeyi, olağanüstü hal rejimiyle almamıştır. 
Askerî idareden devraldığı, demokratik rejime geçişten itibaren, 1984 yılından itibaren sıkıyönetim 
vardı Türkiye'de. Anavatan İktidarları, sıkıyönetime göre daha yumuşak bir idare olan olağanüstü 
hale, 1987 yılında geçebilmeyi becermiştir ve 1987 yılında Olağanüstü Hal Valiliği ve ilgili mev-
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zuat çıkarılmış, uygulamaya konulmuştur; Olağanüstü Hal Jandarma Asayiş Komutanlığı uygula
maya konulmuştur; bugünkü İktidar partilerinin, muhalefetteyken tenkit ettikleri geçici köy koru
cuları sistemi getirilmiştir; özel timler, polis ve askeriyede uygulamaya konulmuş ve geliştirilmiş
tir; Pişmanlık Yasası çıkarılmıştır; Terörle Mücadele Yasası çıkarılmıştır, Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 163 üncü maddeleriyle birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştır; Kürtçe konuşma serbest bı
rakılmıştır; güvenlik güçlerinin, bölge şartlarına uygun eğitimi, ikmal, destek, silah, araç gereç ve 
teçhizat imkânları, devletin ekonomik imkânları ölçüsünde yeterli seviyede karşılanmıştır. 

Anavatan İktidarı, serbest piyasa ekonomisini ve bu serbest piyasa ekonomisinde devletin, 
ekonomiden çekilmesi prensibini kabul etmiş olmasına rağmen, bölgede, devlet yatırımlarına de
vam edilmiştir; teşvikler artırılmıştır, telekomünikasyon ve telefon ağı, dünyanın en ileri teknolo
jisiyle, Türkiye'nin her tarafını -öncelikle, bu bölge olmak üzere- kapsamına almıştır; köylerde 
elektrik yoktu, bütün köylere elektrik götürülmüştür; o bölgede çalışan personele, güvenlik tazmi
natı imkânı getirilmiştir; eğitim açısından, televizyon izleme oranı bölgede yüzde 50 civarında ol
masına rağmen, Anavatan İktidarları döneminde izleme oranı yüzde 95'lere çıkarılmıştır; GAP Pro
jesi, Anavatan İktidarı döneminde, büyük ölçüde, son seviyelerine kadar getirilmiştir. Bu Koalis
yon Hükümeti, 50 kilometrelik tünellerin, eksik kalan 2 kilometrelik betonlama kısmını yapama
mış; seçmene selam olsun diye, şov yaparcasına, by-pass borusuyla Harran Ovasına su verip, rek
lamını yapmaya çalışmıştır. 90 bin kadro tahsis edilmiştir. / 

Değerli milletvekilleri, şu anda Koalisyonun ortağı olan partiler, muhalefetteyken, Anavatan 
İktidarını, devamlı tenkit etmişlerdir. Peki, Anavatan İktidarları zamanında yapılan hukukî mevzu
atlar, yatırımlar ve diğer uygulamalara ilaveten, acaba, işbaşına geldiklerinden beri, bu Hükümetin, 
yaptığı herhangi bir hukukî düzenleme var mıdır? Anavatan Partisini, bu konuda aldığı tedbirler iti
bariyle, tenkit etmelerine rağmen, ilave herhangi bir tedbir almışlar mıdır? Bir tane örnek göstere-
bilirlermi? 

1991 yılı seçimindeki seçim beyannamelerinde ve 49 ve 50 nci Hükümet Protokollerinde, Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılacağı net bir şekilde kamuoyuna deklare edilmesine, taahhüt
te bulunulmasına rağmen, geçici köy koruculuğu kaldırılacak denilmesine rağmen, dört yıla yakın 
iktidar dönemleri içerisinde veya bugüne kadar bunu niye yapmadılar diye, iktidara hep beraber 
sormamız gerekir. 

Anavatan döneminde yapılan uygulamalara, hukukî düzenlemelere bir tek ilave, bir tek deği
şiklik yapamamış olan bu idare, maalesef, terörü azdıracak, vatandaşın, güvenlik güçlerine ve dev
lete güvenini sarsacak, teröriste cesaret verecek uygulamalarla işe başlamıştır. Ne yapmıştır; idare
ye gelir gelmez, ilk önce, onlarca vatandaşımızı, onlarca güvenlik güçleri mensubumuzu, polisimi
zi, askerimizi şehit eden, öldüren veya bu organizasyonlarda etkili olan teröristlerin pirlerinin, Es
kişehir E-Tipi Cezaevinde, tek kişilik hücrelerde mahkûmiyetlerini devam ettirecek şekilde düzen
lemeler ve altyapılar hazırlanmışken, insan hakları bahanesi ve gerekçesiyle; onlarca kişiyi ödüren 
kişi dahi olsa, bir insan tek kişilik hücrede bulundurulamaz diye, ilk etapta Eskişehir E-Tipi Ceza
evi kapatılmıştır. Ne olmuştur; onlarca kişinin öldürülmesinde etkili, organizasyonunda etkili, te
rör konusunda ordinaryüs profesör durumunda kişiler, ülkedeki diğer koğuş tipi cezaevlerine, yeni 
teröristler yetiştirmek amacıyla, hocalar, profesörler yetiştirmek amacıyla, uzmanlar yetiştirmek 
amacıyla sevk edilmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, burada, bir zaptı, bununla paralel olduğu için okumak istiyorum: Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen olayları araştırarak alınması gereken ted
birleri araştırmakla görevli Meclis Araştırma Komisyonunun, sonuçla ilgili, 165 inci sayfasındaki 
bilgileri arz ediyorum: "Kimliği Komisyonumuzca mahfuz tutulan ve ifadesinde, Diyarbakır 1 
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No'lu E-Tipi Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen kişi, cezaevlerinin örgütlenme şeması ile göz 
önüne aldığımız işleyişi ve çalışmalarını gözden geçirdiğimizde, bırakalım ıslah yeri olmayı, azgın 
PKK'lı yetiştirme yurdu, çokça söylendiği gibi Mazlum Doğan Akademesi olduğu gerçeği ortaya 
çıkmaktadır" diyor. 

İşte, Eskişehir E-Tipi Cezaevini kapatan bu Hükümet, bu tür akademilerin açılması ve yeni te
röristler yetiştirmek amacıyla, koğuş tipi cezaevlerine bu hoca terörisleri göndermiştir. 

Yine, aynı raporda, enteresan ve bana göre daha önemli ifade de şu: "Türkiye'yi etkileyecek 
kişilerin dahi, bizimle nasıl içli dışlı olduğuna değinmek istiyorum. İşleyişinde göreceğiniz gibi, ce
zaevleri salt işlevi çalışmalarla kalmıyor, dışarıya el atarak, milletvekili seçtirme, adaylığını onay
lama ve gibi çalışmalara katılıyor. 

1991 yılı genel seçimlerinde, örgütün talimatları doğrultusunda, Diyarbakır Cezaevi yönetimi 
olarak Hatip Dicle, Leyla Zana, Orhan Doğan, Sedat Yurtdaş, Muhsin Melik, Zübeyir Aydar gibi 
isimlerin aday olmasında etkili bir rol oynamıştır. 

Örnek vermek'gerekirse, Şırnak bölgesinden milletvekili olan Orhan Doğan adlı şahıs, bizzat 
gelip, cezaevinde benimle görüştü ve aday olmak istediğini söyledi. Terörün başı olan Apo'ya öner
diğim bu şahıs, Abdullah Öcalan tarafından onaylandı..." diye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar, burada sormak isterim, bu ilgili kişiler, acaba hangi partiden aday oldu
lar?.. O tarihteki SHP, sırtında, bunları, Meclise taşımak suretiyle hem Meclisin hem memleketin 
başına bela etmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ı 

Değerli milletvekilleri, terörle mücadele konusunda yetkili makam olan icra, Bakanlar Kuru
ludur Hükümettir. Bu parti, 1991'de, Koalisyonun ortağı olarak Hükümette yetkiliydi. Vatandaş 
olarak, kendinizi, güvenlik güçlerinin yerine koyunuz; terörle mücadele konusunda; teröre yatak
lık eden, terörist örgütün temsilcilerinin idarede bulunduğu bir düzenle, memlekette terörü önleye
bilmek mümkün müdür?!. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şu andaki durum şöyle: 2 500 okul kapalı, 200 bin öğrenci eğitim ya
pamıyor, öğretmenler hâlâ şehit ediliyor; faili meçhul cinayetler artıyor, iki bine çıkmış; bıraktığı
mızda, 1991'de dar bir alanda, kırsal alanda, Cudi'ye hapsolmuş olan terör, bugün, maalesef, şehir 
varoşlarına, şehirlere, büyük şehirlere taşınmıştır. 

Güvenlik gerekçesiyle 2 200 köyü boşaltıyorsunuz ve bu insanlara, geçim, iskân tedbirleri al
madan, kardeşim, ben burayı boşaltıyorum, git, ne yaparsan yap diyorsun. Bu insan ne yapacak; 
Diyarbakır'ın varoşlarına, Antalya, Mersin ve Adana'nın kenar mahallelerine gidiyor ve briketten 
dört duvar üzerine bir naylon örtüyor; bir kısmı da, köylerin boşaltılmasına ilaveten, devletin, aslî 
görevi olan can ve mal güvenliğini sağlayamadığı için, korkudan ve yılmadan dolayı bölgeden ka
çıyorlar ve büyük şehirlere gidiyorlar. Bugün, büyük şehirlerin kenar mahalleleri, potansiyel terör 
odaklan haline gelmiştir; işte, Gaziosmanpaşa Mahallesi, bunun, en bariz örneğidir. Bu kenar ma
hallelerde geçim sıkıntısı içinde olan ve evi barkı olmayan kişilerin, provokatörlerin etkisi altında 
çok kolay kalacağı hepimizce aşikârdır. 

Yine, Hükümetin yanlış politikaları dolayısıyla, terör, maalesef, yurtdışına taşmıştır. Şu anda, 
bu idarenin yanlış ekonomik ve sosyal politakaları dolayısıyla, devletin itibarının yeterli seviyede 
olmamasından ötürü, yurtdışında, Kürt parlamentoları kurulabilmektedir; bu da, devletimiz ve ida
re için züldür. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmenize gerek yok; sözcünüz ve Hükümet biraz sonra ceva
bını verir. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Bu Hükümet, Kürt parlamentosu kurma teşebbüslerine 
engel olamamıştır. 

- 2 6 -



T.B.M.M. B : 130 27 . 6 .1995 O : 1 
Değerli milletvekilleri, Anayasamıza ve yasalarımıza göre siyasî otoritenin emrinde olması 

gereken ve olan, bunu, layıkı veçhile uygulayan kahraman, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize siya
sî otorite demiştir ki "Kuzey Irak'a gireceksin; hem de çok büyük bir kuvvetle gireceksin, 35 bin 
kişiyle gireceksin." Türk Silahlı Kuvvetleri siyasî otoritenin emrini yerine getirmiş, 35 bin kişilik 
büyük bir güçle, düzenli bir şekilde Kuzey Irak'a girmiş ve yine, siyasî otoritenin emriyle, oradaki 
görevini yerine getirerek geriye dönmüştür. Silahlı Kuvvetler için söyleyeceğimiz hiçbir şey yok
tur ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız. Orada şehit olan 59 kahraman aske
rimize Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yalnız, böyle büyük bir harekâtın, siya
sî bir amacının ve hedefinin olması gerekir. Biz, Anamuhalefet Partisi olarak, Hükümetten, bunun 
siyasî amacının ve hedefinin ne olduğunu sorduğumuzda, bizi tatmin edecek bir cevap verileme
miştir. Bu askerî operasyonla, orada, PKK'nın, mühimmat, araç gereç, silah vesaire türündeki lo
jistik imkânları ya imha edilmiş ya ele geçirilmiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Tamamlamaya çalışacağım. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geriye döndükten sonra, bugün, dünyanın neresinde olursanız olu

nuz, eğer, cebinizde paranız varsa, Çeçenistan'dadahi silah bulabilirsinz. 

PKK'nın gelir kaynakları olan uyuşturucu trafiği, haraç, yurtdışı destekli ekonomik imkânla
rı kesilememiş olduğu için; PKK, bugün, yine, silahını da ilacını da lojistik imkânlarını da tekrar 
sağlamıştır. 35 bin kişiyle yapılan harekâttan önceki Kuzey Irak ile bugünkü Kuzey Irak arasında 
hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla, bizim endişemiz olan, bu operasyonun ve harekâtın siyasî hedefi
nin olmadığı da netleşmiştir. 

Burada aklımıza şu geliyor : Amerikan başkanları, ülke içerisinde prestij kaybetmeye başla
dıkları zaman, gündemi değiştirmek ve vatandaşlarının millî hislerini ön plana çıkarabilmek gaye
siyle, örneğin Libya lideri Kaddafi'nin evini bombalama gibi, bazı operasyonlar yaparlar. Siyasî 
otoritenin başındaki kişi, Sayın Başbakanımız, Amerikan hayranıdır; çocuklarının geleceğini Ame
rika'da düşündüğünü, net bir şekilde söyleyerek ortaya koymuştur ve şu anda halen Amerikan va
tandaşıdır. Sayın Başbakanımız, acaba Amerikan başkanlarına mı Özendi, düşüncesinden kendimi
zi alamıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bölgeye tahsis edilen kadrolar partizanca dağıtılmıştır. Bu sebepten, 
devletin valisi -detaylarına girmiyorum- istifa etmek durumunda kalmıştır. Yakın bir tarihte, İkti
dar Partisi milletvekillerinden Sayın Mustafa Zeydan, " PKK, falanca karakola, bir veya iki gün 
içerisinde baskın yapacak" diye valiye haber veriyor, tugay komutanına haber veriyor, karakola ha
ber veriyor ve bu haberi Hükümete de intikal ettirdiğini söylüyor; ama, hiçbir tedbir alınmıyor; ka
rakol basılıyor, onlarca şehit veriliyor ve enteresandır, aynı karakola yapılan dokuzuncu baskın... 
Neymiş; vali ile tugay komutanı küs imiş... Böyle şey olmaz beyler; bunun izahı mümkün değil. 

Tunceli'de, aynı karakola, aynı hafta içerisinde üç baskın düzenleniyor. Bu ne tedbirsizliktir, 
bu ne ihmaldir, bu ne koordinasyonsuzluktur! O tarihte, bir hafta içerisinde 49 güvenlik gücünü şe
hit verdik; son on gün içerisinde 60 şehit verdik ve Sayın Başbakan çıkıyor "terör bitti" diyor. 

BAŞKAN - Sayın Balcılar, lütfen toparlayabilir misiniz. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlamaya'çalışıyorum. 
Değerli milletvekilleri, terörü önlemeyle yetkili idarenin, Kabinenin bir üyesi, PKK bayrakla

rına sarılı kişilerin ailelerine başsağlığına gidiyorsa -Süleyman Demirel'in tabiriyle- eksi 40 dere
cede görev yapan, bizim, burada huzur içerisinde bulunmamızı sağlayan güvenlik güçlerinin, dev
lete, idareye güveni kalır mı!.. 
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Seçimlerde, Sayın Başbakanı koruyacağız diye dolaşan emniyet helikopterlerine il başkanları 

binmiştir; bu helikopterler, il başkanlarına servis yapmıştır; bunu, televizyondan, net bir şekilde 
hep beraber izledik; normal midir!.. 

İnsan haklarıyla ilgili bakan -o tarihte Azimet Köylüoğlu- "Türkiye'de insan hakları ihlalleri 
var" diyor. İdarenin başındaki kişi, idarede bu konuda sorumlu kişi, Türkiye'de insan hakları ihlal
leri oluyor diyorsa, vatandaşın, güvenlik güçlerinin, o idareye güven duyabilmesi nasıl mümkün
dür!.. Ve aynı Bakanımız, Tunceli'deki köy yakma olayları için "bunları devlet yakmıştır" diyor. 
Sayın Başbakan, bakanından aşağı kalır mı; o da diyor ki, PKK'nın helikopterleri var. Helikopter
ler, Ermenistan'dan kalkıyormuş, yüzlerce kilometre uçarak Tunceli'ye geliyormuş, köyleri yakı-
yormuş, ondan sonra, tekrar dönüyormuş... Silahlı kuvvetlerin radarları bunları yakalıyamıyor-
muş... Helikopterin menzili 400-500 kilometredir; yolda, birde yakıt ihtiyacını gideriyormuş... 

Terörü önlemekle yetkili olan idarenin başındaki kişi, terör konusunda bu kadar cahil, bilinç
siz, eçhel olursa, o idarenin terörü önleyebilmesi mümkün değildir beyler! Aynı Başbakanımız 
"Bask modeli Türkiye için uygundur" diyor... Aynı Başbakanımız, Kuzey Irak operasyonu için 
"Plevne'den sonra en büyük kara harekâtı" diyor. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul DYP binası öünde nöbet tutan polisin şehit oluşunda, devleti
ne güvendiği için, devletinin terörde başarılı olabilmesini arzu ettiği için polisine ihbarda buluna
rak yardımcı olan Bakkal Hasan, teröristin aynı silahıyla öldürülmüştür. Terörde muvaffakiyetin en 
önemli unsuru güven olduğuna göre, bundan sonraki olaylarda, vatandaş, devletine ve idareye gü
venerek nasıl ihbarda bulunacaktır, soruyorum sizlere?! 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Devlet nerede, devlet nerede?.. 
MUSTAFA BALCILAR ( Devamla ) - Değerli milletvekilleri, ta başından itibaren, DYP-

SHP, daha sonra da DYP-CHP Koalisyonları, terörle mücadele konusunda, kendi aralarındaki -in
san haklan adı altındaki, demokratikleşme adı altındaki- problemlerden ve anlaşmazlıklardan do
layı, anlaşamamaktadırlar. 

Bugün, Mecliste, olağanüstü halin kaldırılabilmesiyle ilgili olarak dört tane yasa vardır: Terör
le Mücadele Kanunu, Mecliste beklemektedir, İl İdaresi Kanunu, Mecliste beklemektedir, Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunu, Mecliste beklemektedir, Jandarma Teşkilat Kanunu, Mecliste bekle
mektedir. Bu kanunları Genel Kurula getirmeniz halinde Anamuhalefet Partisi olarak, Anavatan 
Partisi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik; ama, bu kanunlar, 
yani olağanüstü hali kaldırmaya yönelik bu kanunlar, Koalisyon ortaklarının kendi aralarında anla
şamamalarından dolayı Meclis Genel Kuruluna getirilememektedir.Size soruyorum; bu Koalisyon 
ortaklarıyla, kendi aralarında anlaşamayan bir idareyle Türkiye'de terörle mücadele edilebilir mi?! 

Olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili son Bakanlar tezkeresi nedeniyle,Sayın Ercan Karakaş is
tifa etmek zorunda kalmıştır. Bu da, Koalisyon ortaklarının birbirleriyle ne kadar uyumsuz olduk
larının bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, 1991 'de, biz idareyi teslim ettiğimizde -devletin bütün arşivleri eliniz
de- o tarihteki Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve ilgili bakanlar "Anavatan Partisi, yeterli ted
birleri almamasından dolayı Türkiye'de terörü azdırmıştır -ne yapmıştır- şu andaki PKK'lı sayısı 4 
000-5 000'c ulaşmıştır" diyorlar. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - "2 200" dedi. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - "Dışarıdakilerlc birlikte 4 000-5 000 civarında" dedi. 
Değerli milletvekilleri, üçbuçuk yıl içerisinde, yakalanan, öldürülen, teslim olan PKK'lı sayı

sı 40 000'i bulmuştur ve hâlâ olaylar devam etmektedir. Demek ki, üçbuçuk yıl içerisinde siz, anar
şisti ve teröristi 4 000'den 80 000'e çıkarmışsınız ve Sayın Başbakan çıkıyor "terörü bitirdik, şim
di sıra ekonomide" diyebiliyor. 
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BAŞKAN - Sayın Balcılar, daha fazla uzatma imkânım yok; lütfen efendim... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, yine Sayın Demirci, muhalefet lideriyken "700 okul kapalı, 20 faili 

meçhul cinayet var, 160 şehit var, bu Hükümet istifa etmelidir" diyor. Şu anda, 700 okul, 2 500 ol
muş, 20 faili meçhul cinayet, 2 000 olmuş, 160 şehit, 2 000 olmuş. O zaman, bu Hükümetin, on-
beş sefer, yirmi sefer istifa etmesi gerekir! ' 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı, bu Hükümetin, olağanüstü hal uygulamasıyla terörü 
önleyemeyeceğinden, vatandaşın idareye güveninin olmayışından ve bugün, olağanüstü hal ile ola
ğan hal arasında hiçbir fark olmadığından dolayı, Anavatan Partisi olarak, olağanüstü halin uzatıl
masıyla ilgili tezkereye -daha evvelden, 22 nci ve 23 üncü tezkerelerde, net bir şekilde, yeni düzen
lemeler getirmediğiniz takdirde, buna, bundan sonra ret oyu vereceğimizi de ikaz ettiğimizden- ret 
oyu vereceğimizi Yüce Heyetinize arz ederim. 

Burada, vatandaşımızın kafasında "olağanüstü halin kalkması halinde, terörde bir tırmanma 
olabilir, idarenin, terörle mücadelede sıkıntıları olabilir" diye bir soru işareti olabilir. İl İdaresi Ka
nununun (İl/d) maddesine göre, nasıl, Gaziosmanpaşa olaylarında, sıkıyönetim yok, olağanüstü 
hal yok, İstanbul Valisi askerden yardım isteyebilmiş, orada gece sokağa çıkma yasağı uygulaya-
bilmişse, terörle mücadelede de hiçbir zafiyet söz konusu olmayacaktır. Olağanüstü hali kaldırma
mız halinde, Hükümet, ifade ettiğimiz yasaları süratli bir şekilde Meclise getirmek zorunda kala
caktır. Anavatan Partisi olarak da bu yasalara her türlü desteği vereceğimizi ifade eder, Yüce He
yetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Bir düzeltme yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Zeydan, yerinizden bir ilave yapmak istiyorsunuz ; öyle mi? 
MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Kürsüden konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, eğer, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataşmadan dolayı, kürsüde ko

nuşmak üzere söz istiyorsanız, size sataşmadan dolayı söz veremem; çünkü, sayın hatip, bir basın 
organında çıkan demecinizi burada ifade etti; ama, yerinizden bir şey söylemek istiyorsanız, onlı 
dinlemeye hazırım. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Efendim, aslında yanlış anlaşılma var. Alay Komutanlığı
na, Hakkâri Valiliğine yapılmış bir ihbar yoktur. Dolayısıyla, -karakolla ilgili- yine Hükümete ya
pılmış böyle bir ihbar da yoktur. Yapılan ihbar, karakol komutanlığına yapılmış bir ihbardır. Bunu 
düzeltmek istiyorum; Hükümete veya Alay Komutanlığına, vatandaş tarafından herhangi bir ihbar 
yapılmış değildir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Ama, ihbar yapılmıştır... 
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim; teşekkür ederim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ercan. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Sözcü, konuşmasının bir bölümünde, Sayın Başbakanın 

halen Amerikan vatandaşı olduğu gibi, çok talihsiz ve gayri ciddî bir beyanda bulundu. Bu kabil 
şeylerin, bu kürsülerden söylenmesinin kimseye yararı yok. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Çifte vatandaş değil mi? 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti vatadaşıdır ve Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanıdır. Olağanüstü halle yakından ilgili gördüğümüz terörle mücadelede de, 
Sayın Başbakanın kararlı tutumuyla önemli mesafe alınmıştır. Bunu burada ifade etmek isterim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bir haftada 60 kişi öldü!.. 
NÎHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Matkap, bir şey mi var efendim? 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Ne adına efendim? 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Sözcünün konuşmasıyla ilgili. 
BAŞKAN - Şahsınızla ilgili bir şey yok. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Şahsımla ilgili değil; bir bakanla ilgili açıklamada bulunmak is

tiyorum. : 
BAŞKAN - O bakan kim efendim? 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Bir devlet bakanıyla ilgili. 
BAŞKAN - Efendim, kimse, o cevap versin. 
NİHAT MATKAP (Hatay)-Şu anda yok. 
BAŞKAN-Kendisi yoksa, bu konu için vekâlet mi bıraktı?.. 
Yok efendim öyle şey; usulümüzden değil! 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Şu anda milletvekili... 
BAŞKAN - Kimse, kalksın kendisi cevap versin. 
SALİH.SÜMER (Diyarbakır)-Kendisi burada yok. , 
BAŞKAN - Yoksa ne yapayım; yani, zorla getirip, burada cevap verdirecek halim yok ya!.. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Kendisi eski bakan, şu anda milletvekili... 
BAŞKAN - Yeni yeni usuller mi icat ediyoruz... 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; 24 üncü kez uzatılması istenilen olağanüstü hal hakkında, Grubum adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle Yüce Meclisi selamlarım. ' 

Benden önce konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, sorun, Türkiye Cumhuriyetinin, Türkiye 
toplumunun sorunudur. 

Sorun, Türkiye Cumhuriyetini, devleti ve milleti bölmek isteyen, dış kaynaklı, ırkçı kökenli 
uydu bir devlet kurmak isteyen bu terör örgütüne karşı bizim getirmemiz gereken önlemler; o te
rörün durdurulması, yok edilmesi ve bu sorunun çözümlenmesi, vatandaşlarımızın, halkımızın ve
killerinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir diyorum. 

Bu sorun, çözülecektir. Bu sorun, bilinçli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve onun temsilci
si Türkiye Büyük Millet Meclisinin önderliğinde çözülecektir. Bu sorun, her ne kadar partilerin ön
de gelen sorunuysa da, partilerin ortak paydası olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatları 
söz konusu olduğu için, Türk toplumunun menfaatları söz konusu olduğu için bu konuda, her şey
den önce yaklaşım tarzımız ideolojik olmamalı, politik malzeme yakalamak kaygılarıyla meseleye 
yaklaşmamalıyız ve partiler, birbirini suçlayarak bu konuda çözüm üretmeye yönelirlerse, bir adım 
ilerlememiz dahi mümkün olamaz. 
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ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Hep öyle konuştun, hep tersi yapıldı. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Meseleye bu açıdan bakmak, başta gelen görevimizdir. 
Bence, her şeyden önce, bu sorunun çözümlenmesinde de, bilinçli, konuşan bir Türkiye'nin ol

ması şarttır ve aynı zamanda, bu sorunun çözümlenmesine, bilinçli bakan bir Parlamento, sorunun 
teşhisini ortak koymalı, çözümünde ortak davranmalıdır. Ancak bu yöntemi yakaladığımızda biz 
bu sorunu çözebiliriz. Meseleye bu anlayışla yaklaştığımız takdirde, partilerle aramızdaki sürtüş
meleri, lütfen, bir kenara bırakmalıyız. 

Benden önce konuşan ANAP'lı arkadaşımız, Cumhuriyete Halk Partisine -daha önceki Sosyal
demokrat Halkçı Partiye- hak etmediği bir suçlamayı yapmıştır. Bu konuda, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti veya onun şimdiki devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi, aklıyla,.yüreğiyle, sevgisiyle, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar kalması için, her zaman, kesinlikle bu işin müca
delesini ve bekçiliğini yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti PKK'yı sırtında Meclise taşımıştır gibi ithamlar... 
AHMET KABİL (Rize) - Doğrudur. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Kesinlikle doğru değildir, yanlıştır. 
AHMET KABİL (Rize)-Tabiî, doğrudur. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Her şeyden önce, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, o an için, Ana
yasada var olan, Seçim Yasasına göre ve anayasal olan, HEP'le ortak seçimlere gitmiştir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Bilmiyor muydunuz PKK'nın organı olduğunu?!. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Dikkat ederseniz, sizler konuşurken dinliyoruz. 
AHMET KABİL (Rize)-Biz, doğru dürüst konuşuyoruz... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Benden önce konuşan arkadaşımın da laf atmasını hayretle kar

şılıyorum... Lütfen... Dinleyin... 
Şimdi, her şeyden önce, HEP, anayasal bir partidir. PKK örgütüyle bağının olup olmadığı, o 

dönemler içerisinde hukuken de, halk tarafından da kesinlikle bilinen bir parti değildir, ve şu an 
mahkemesi de sonuçlanmış değildir. 

İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi bunları sırtında getirmemiştir. O günkü seçim sisteminden 
dolayı, Refah Partisi Milliyetçi Çalışma Partisi ile nasıl ortak seçimlere girdiyse, Cumhuriyet Halk 
Partisi de, güneydoğu ve doğudaki vatandaşların sandık başına gitmeleri açısından, Türkiye'nin en 
azından demokratik bir ortamı yakalayabilmesi açısından ortak seçime gitmiştir; ama, akabinde, 
yemininin hemen arkasından, bu konudaki sözlerinde durmayan, "Cumhuriyet Halk Partisinin -
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin- program ve ilkelerini benimsiyoruz; onun için, biz, sizinle ortak 
seçime gireceğiz" diyen bu zihniyet, partimizden derhal uzaklaştırılmıştır. Konuya bu açıdan baka
lım. Şu an, o partinin içerisinden gelip, sözünde duran ve gerçekten bu partinin ilke ve programla
rında' mücadele veren üye arkadaşlarımız da vardır. Çarpıtmayalım... Cumhuriyet Halk Partisine 
böyle bir suçlama, kesinlikle haksızlıktır. 

Konumuz terördür. Bu konuda başı ağrıyan ülke, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil
dir. Başka memleketler de -İngiltere olsun, İspanya olsun, İtalya olsun- terörle mücadele vermiş
ler; teröre karşı vermiş oldukları mücadelelerde'birtakım akılcıl yöntemleri yakalamışlardır. En 
azından onları göz önünde bulundurmak zorundayız. 

Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalamak isteyen dış güçler vardır. Bu terör örgütleri, 
dışarıdan kaynaklanan etkenlerle kurdurulmuş, desteklenmiş olabilir; vardır da; bu, bir mantıktır; 
bu, bir şekildir. Bu açıdan baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nevi şahsına münhasır, 
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laik bir devlet, bir cumhuriyet kurmuştur. Türkiye, Ortadoğu'da bulunan İslam ülkeleri içerisinde, 
gerçekten, cumhuriyeti yakalayabilmiş, güçlü bir devlettir. Ortadoğu'nun stratejik önemi açısından, 
petrol özelliği açısından, bu bölgede, böyle güçlü bir devletin olmasını istemeyen dış güçler olabi
lir. Türkiye, aynı zamanda, tslam ülkeleri içerisinde, nevi şahsına münhasır, gerçekten laik bir dev
let kurmuştur; başka İslam ülkelerine veya Ortadoğu ülkelerine örnek olmaması açısından, bunu is
temeyen düşmanlarımız olabilir. PKK terör örgütü, bu tür düşmanlardan güç ve destek alabilir; 
ama, biz, sorunu, sadece dışa mal edemeyiz. Her. şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola
rak, kendimiz de, geçmişten bu yana yapmamız gereken görevlerimizi tam olarak yapmalı, evimi
zin içerisini, gerçekten, adaletli, huzurlu, düzenli tutmalı, birtakım eksikliklerimiz varsa, bu eksik
liklerimizin giderilmesi için çalışmalıyız; ilkönce kendi evimizin içerisini temiz ve düzenli tutma
lıyız; bu ölçekten bakıyorum. 

Dış güçlere karşı panzehirimiz, kesinlikle, Atatürk'ün koymuş olduğu "yurtta sulh cihanda 
sulh" parolası olmalıdır. Türkiye'nin, komşularıyla iyi geçinebilen, kendisini ispatlayabilen, kendi
sinin haklı olduğunu kanıtlayabilen ve hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmayan çağdaş bir dev
let olduğunu vurgulayan bir dış siyaseti elden bırakmaması gerekmektedir. Hele hele dipdibe yaşa
dığı komşularıyla -Irak'la olsun, Suriye ile olsun, İran ile olsun, diğer ülkelerle olsun- ilişkilerin
de, sorunlarını, kesinlikle ve her zaman, masa başında çözme yöntemlerini geliştirmelidir. 

Bu açıdan baktığımız zaman, başlangıcında, 12 Eylülden bu tarafa, bir Apo hareketi gibi geli
şen terör örgütü, süreç içerisinde, hele hele Körfez Savaşı döneminde ve sonrasında çok büyük bo
yutlara ulaşmıştır. 1991 seçimlerinden sonra, birtakım demokratikleşme atılımlarının, var olan ko
alisyon hükümetleri tarafından gündeme getirilmesiyle, daha iyi görüyoruz ki, buzdağının görün
meyen tarafı orta yere çıkmıştır; bu bir gerçektir; yani, burada, bir gaflet yaşanmıştır, önemsenme
yen bir durum yaşanmıştır, hafife alınan bir durum yaşanmıştır. Bu dönem içerisindeki zaman, bi
zim için bir kayıptır. Burada suçlu aramıyorum. 

Her şeyden önce, böyle bir terör örgütü, neden doğu ve güneydoğuda yapılanıyor! Evet, bura
da, bölgelerarası farkı göz önünde bulundurmak zorundayız. Devi et-vatandaş iletişimi kurulama
mıştır. Çağdaş, demokratik, laik bir devlet olarak, oraya götürmemiz gereken sosyal haklar, götür
memiz gereken hizmetler, tam anlamıyla götürülemediği için, gerek eğitim gerek sağlık gerekse 
adalet yönünden, oradaki vatandaş, sığınacağı devlet otoritesinden ziyade, feodal yapısından dola
yı, yıllarca, feodal ağaların veyahut da toprak beylerinin otoritesi altında kalmıştır. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Devletin yaptırdığı okulları yakıyorlar! 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ben yakanlardan bahsetmiyorum. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Onlardan da bahset!.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ben, ara yerde, haksız yere yanan vatandaşlardan ve Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsediyorum. 
Şimdi, bu, Türkiye Cumhuriyetinin zaman içerisinde halledemediği bir sorundur. Bölgesel 

farklılık diyoruz; ama, nedense göz yumuyoruz. Ne zaman seçim olsa, her parti oraya gidiyor, mu
hakkak bir aşiret reisini veya bir ağayı bulup, kendisine oy istiyor. Ondan da geri kalmıyoruz. 

Şimdi, buranın feodal yapısının, kesinlikle, bir an önce, aşılması gerekmektedir. 
Eğitim yönünden birşey söylemeyeceğim; bu konuda, her zaman çıktık, konuştuk. 
Son on onbeş yıl içerisinde o bölgede, gerçekten, 6-7 yaşından 20-25 yaşına geldiği halde. 

okul yüzü görmeyen vatandaşımız çoktur; bunu yadırgamamak lazım. Bu vatandaşlarımız Türkçe 
de bilmiyor. Bu vatandaşıma devlet hangi iletişim kanalıyla gidecektir; okuluyla mı gidecektir: hâ
kim ve savcısıyla mı, avukatıyla mı gidecektir; kiminle gitmiştir, kiminle gitmeye çalışmıştır; an
cak askerî tedbirlerle gitmiştir. Oradaki vatandaşımız, devlet denildiği zaman -bundan alınmaya
lım-polis ve.jandarmayı bilir. 
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Diğer taraftan, Kürt-Türk ayırımı ırkçı yaklaşım da, çok kötü bir yaklaşımdır; hatta, büyük şe

hirlerimize dahi bu tür yaklaşımlar sıçratılmak istenmiştir. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larının hiçbirisi, dil, din, ırk ve mezhep yönünden ayrıcalıklı değildir; kanun önünde hepsi de eşit
tir. Burada hizmet vermekte olan, gerek özel timler gerekse polis güçleri, seçilirlerken -daha önce
ki konuşmamda da söyledim- özellikle, ırkçı zihniyet, dinci zihniyet daha tercih edilir'olmaktadır; 
bu çok yanlıştır/Türkiye Cumhuriyetini temsil eden, devleti temsil eden polisin, kesinlikle demok
rat, çağdaş, laik anlayışta, insan sevgisiyle dolu ve bu konularda profesyonelleşmiş olması gerek
mektedir. Bu tür yanlış yaklaşımlar da, bir noktada, vatandaşlarımızın devlete karşı yaklaşımını 
zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, askerî yöntemlerle yaklaşımımızda da, vatandaşımız, potansiyel 
suçlu olarak görülmektedir ve potansiyel suçlu olarak yaklaşılan vatandaş, hak arayamamaktadır. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Hiçbiri doğru değil. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Sonuç olarak, biz, kesinlikle, oradaki vatandaşımıza devlet sev
gisini aşılamalıyız. Devletimizin, her şeyden önce çağdaş bir devlet olduğunu ve insanlar arasında 
ayırım yapmadığını, ona her türlü hizmeti vermeye hazır olduğunu göstermeki ve oradaki vatanda
şımızla iletişim kurmak zorundayız. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Siz Hükümet değil misiniz! 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Radyomuzla, televizyonumuzla, okullarımızla, bunu, ona ver

mek zorundayız; yani, biz, oraya, aşı da, ekmeği de, insan gibi götürmek zorundayız; ama, suç iş
leyen, gerçekten memleketimi bölmek isteyen terör örgütünün de, kesinlikle, amansız bir şekilde 
takipçisi olmak zorundayız. Burada, iki konuyu birbiriyle karıştırmayalım. 

Irkçı yaklaşımla, Kürtçü-Türkçü yaklaşımıyla gidilirse, o zaman, belli bir bölgeden, sınırdan 
sonraki insanları, eşikten beşiğe yok mu edeceksin; hayır. Bu kişilerin hepsi de, Türkiye Cumhuri
yeti nüfus cüzdanını taşıyan vatandaşlarımız. Biz, konuya, çağdaş devlet anlayışından bakmak zo
rundayız; insanları, kafatasına, ırkına, rengine, diline, dinine göre ayıramayız. •' • 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Hükümete geldiniz$ bakarsınız!.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ateş, düştüğü yeri yakar. Oradaki vatandaşımız, istihdam, işsiz

lik, iskân yönünden, köylerinden şehirlere gitmişler; sokaklarda yatan, aç, okulsuz olan bu insan
lar, bunların hepsinden vazgeçiyorlar, bir tek kaygıları oluyor; can güvenliği. Can güvenliği açısın
dan bu vatandaşlarımızın sığınacağı bir güç var, o da, devletimizdir. Devletimiz, kesinlikle, onlara 
canlarının korunduğu, güven altında olduğu mesajını, her zaman, defalarca verecektir; verdiği gibi 
de devam ettirecektir. 

En güzel tarafı şudur: Hangi kökenden olursa olsun -ister Kürt kökenli olsun ister Türk köken
li olsun- kesinlikle, biz ayrılalım, ayrı yaşayalım demiyor vatandaşlarımız; hepsi de, kardeş oldu
ğunu, beraber yaşamamızın şarColduğunu söylüyor, Türkiye Cumhuriyeti Devletini beraber kurduk 
diyor. Bu, bizim için, Türkiye Cumhuriyeti için en temel şansımızdır. Biz, buradan yola çıkmak zo
rundayız. 

1982 Anayasası... İç durumumuzdan kaynaklanan, demokrasiyi zaman,zaman askıya aldığı
mız dönemlerden kaynaklanan duruma da, burada, biraz değinmek istiyorum. En azından "konu
şan bir Türkiye" diyoruz "konuşan bir Türkiye sayesinde sorunları aşabiliriz" diyoruz; ama, toplu
mumuzun yüzde 70'i konuşmuyor, irade belirlemiyor. 

Ben, konuyu, kesinlikle, Türkiye'nin demokratikleşme meselesi olarak görüyorum. Türki
ye'nin demokratikleşme meselesi olarak gördüğümüz bu konuyu, bir güneydoğu sorunu, Kürt so
runu olmaktan ziyade, Türkiye Cumhuriyetinin sorunu olarak görüyorum, hepimizin sorunu olarak 
görüyorum. 
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Bu anlamda baktığımız zaman, 1982 Anayasasıyla getirilmiş olan insan haklarındaki, fert hak

larındaki birtakım kısıtlamalarla, toplumumuzun yüzde 70'i, kesinlikle iradesini beyan edememek
te ye suskun olmaktadır. 

İşte, Seçim Yasası... Seçim Yasasında, vatandaşın en azından yüzde 60, yüzde 70 oyu çöpe 
gitmektedir. 

İşte, Partiler Yasası,.. Partiler Yasasında, kendi gençliğimize, kendi çocuklarımıza, partileri
mizde, gençlik kollarında yer vermiyoruz; yani, kendimizi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençli
ğimize, Türkiyemizi emanet edeceğimiz gençliğimize güvenmiyoruz ve onların siyasal partilerde 
kayıtlı olmalarına, kesinlikle engel koymuşuz. 

Öğretim görevlileri, öğretmenler ve kamu çalışanlarının örgütlenmesine ve siyaset yapmaları
na engel koymuşuz; geride, kimler yapacak siyaseti, kimler Türkiye'nin önünü açacak, kimler Tür
kiye'nin sorunlarında çare üretecek?.. Bu anlamda, konuya global baktığımız zaman -Türkiye açı
sından- kesinlikle, şimdiye kadar problemlerimizi aşamayışımızın temelinde, yine, demokratikle-
şemeyişimizin yattığını söylemek istiyorum. Çare -çare olarak, anahtar olarak, sözcük olarak- çağ
daş bir anlamda, kesinlikle, Türkiye'nin önünü açmaktır, konuşan Türkiye'yi yaratmaktır. Türki
ye'nin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde hangi vatandaşımız varsa, kesinlikle, hiçbir 
korkunun, endişenin etkisi altında kalmaksızın, memleket için düşüncelerini her zaman rahatça 
söyleyebilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
Buyurun. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Olur efendim. 

PKK, hiçbir zaman, Kürt kökenli vatandaşların bir temsilcisi olarak, kesinlikle kabul edile
mez, böyle de değildir. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Niye muhatap aldınız? 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bunun yanında, demokratikleşmeyi geliştirdiğimiz müddetçe, 

kurt kökenli olup da yazar olan, düşünür olan, gerçekten demokrat olan, gerçekten yurtsever olan 
vatandaşlarımızın da önünü açmak zorundayız, bir alternatif getirmek zorundayız, vatandaşımız ile 
devletimiz arasındaki köprüyü kurmak zorundayız. Bu da, demokratikleşmeye hız vermekle olur. 

Dünyada yalnız yaşamıyoruz. Dünyaya, kesinlikle, haklı olduğumuzu anlatmak,ve ispat etmek 
zorundayız. Onun için, demokratikleşmeyi, sadece, Avrupa Birliğinin hatırından değil; demokra
tikleşmeyi, sadece* doğu ve güneydoğunun hatırından değil; demokratikleşmeyi, Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşlarının hepsi layık olduğu için, müstahak olduğu için istiyoruz. Demokratikleşme sa
yesinde, hepimiz göreceğiz ki, bütün engelleri hep birlikte aşacağız. 

Bu anlamda, defalarca -24 üncü kez- getirilen bu uzatmaların yanında, yürürlüğe konulması 
gereken -erginleştirilcrck, daha demokratik hale getirilerek- bir iller yasası Meclise niye getirilmez, 
bilemiyorum; bunu bir an önce getirmemizde fayda var. OHAL'in uzatılması demek, demokratik
leşmeyi engellemek demek değil... 

Bağlıyorum Başkanım, sabrınıza teşekkür ediyorum. 

Şimdi, bu on veya onbeş yıl içerisinde gelişmiş olan PKK terörüne, bıçak keser gibi, bir taraf
ta "ordu, gidecek bu işi bitirecek; ondan sonra demokratikleşmeye geçeceğiz" gibi bir mantıkla, bir 
cevapla yaklaşırsak, daha çook gideriz! Bu iş, nasıl on onbeş yılda kökleştiyse, beş on yılda da en 
alt seviyeye indirilecektir. Bu düzey içerisinde, bu zaman içerisinde, kesinlikle, halkımızın -sade-
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ce Kürt kökenli değil, bütün vatandaşlarımızın- hakkı olan demokratikleşmeyi koya koya, aça aça, 
adım adım gideceğiz; bu, bu şekilde paralel gidecektir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kesin
likle, çareyi, çözümü, bu şekilde bir demokratikleşmede, bu şekil bir anlayışta görüyoruz; ancak, o 
zaman bu sorunu çözebileceğimizi göreceğiz. Biz, bunu kendimiz üretmiyoruz, dünyanın şu anki 
bilimsel gelişmesi de, gelişen gerçekler de, terörü halleden memleketlerdeki terörle ilgili başarılar 
da bu şekilde yürümüştür. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Yani, on yıl daha mı istiyorsunuz? 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Nasıl engelleyeceksiniz, onu söyleyin. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun efendim. (RP 

sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, grup sözcüleri oylarının renklerini belirtmeye
cekler mi? 

BAŞKAN - Herhalde gerek görmediler. O , onların takdiridir. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; olağanüstü halin, sıkıyönetimle birlikte 34 üncü kez uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresi 
üzerinde, Refah Partimizin görüşlerini arz etmeye çalışacağım; bu vesileyle, şahsım ve Grubum 
adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum... 

BAŞKAN - Efendim, bir düzeltme yapmak istiyorum. Hükümet tezkeresinde sıkıyönetimden 
bahis yok; sadece olağanüstü haldir. 

Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Evet, biliyorum; onunla beraber devamlılık arz 

eden 34 üncü kez dedim efendim... 
BAŞKAN - Hayır efendim, sıkıyönetimle ilgili bir şey yok; onu düzeltiyorum. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Evet, yok efendim. 

BAŞKAN - Evet, buyurun efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Biraz az sıkı, tam sıkı değil!.. ' ' • . • 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; olağanüstü 

halin mantığı, belli bir zaman dilimi içinde.. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
Sayın Asiltürk, bir yanlışlığın Meclis zabıtlarına geçmemesi için, düzeltmem bir hata mı! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, hata olduğunu söylemedim; bir espri 

yaptım, biraz az sıkı, tam sıkı değil dedim. ' 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Sayın Başkanım, ben zaten, sıkıyönetim deme

dim... 
BAŞKAN - Devam edin efendim... Ben, sizin sürenizi kesmiyorum... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Olağanüstü halin mantığı, belli bir zaman dili

mi içinde, olağandışı ve yine kanun çerçevesi içinde alınacak önlemlerle, kısa zamanda durumun 
halledilmesidir. Onun için, kanun koyucu, bu süreyi, bir yıl değil, altı ay değil, dört ay olarak tes
pit etmiştir. Burada amaç, caydırıcılık, sürat ve neticedir, intaçtır; ama, görüyoruz ki, olağanüstü 
hal, bölgede, bu uzun süreç içinde kökleşmiş ve olağan bir sistem, bir rejim haline gelmiştir. Uzun 
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süre devam eden bir olağanüstü halin bu hale gelmesi, kendisine göre kurallar ihdas etmesi, yollar 
ihdas etmesi, bu uzun sürecin tabiî bir neticesidir. Dolayısıyla, bugün, bölgede, olağanüstü hal, baş-
lıbaşına bir sektör olmuştur; korucusuyla, korucubaşı ağalarıyla, itirafçısıyla, yurtiçinde cirit atan 
ajanlarıyla, yurtiçi-yurtdışı destekçileriyle, gerçekten, trilyonların döndüğü bir sektör haline dönüş
müştür ve bu sektör, kendisine karşı gelenleri, ya iftira etmek suretiyle ya yıldırmak suretiyle, çe
şitli şekillerde saf dışı bırakmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, bu konuda, bölgede yaptığımız gezilerde, açık ve net olarak 
gördük ki, kaçakçısıyla ve çeşitli yolsuzluklarıyla, bir grup, bu işin içinde büyük rantlar elde etmek
tedir. Bu rantın elden gitmemesi, ancak ve ancak olağanüstü hal çarkının da dönmesiyle mümkün
dür. tşte, bunu durdurabilmek için de, zaman zaman, bu insanlar, teröre çanak tutmaktadırlar. 

Hepinizin bildiği gibi, olağanüstü halin uzatılması esnasında, terör olayları daha çok artmak
tadır ve size, bununla ilgili, basında çıkan yüzlerce haber gösterebiliriz. Bunların hepsi, olağanüs
tü halin tam uzatılma döneminde yapılan baskınlardır, öldürülen masum insanlardır, öldürülen gü
venlik güçleridir, öldürülen askerlerdir. , 

Demek ki, bu çarkın mensupları, elden gelen imkânlarıyla, yurtiçinden ve yurtdışından aldık
ları desteklerle, bunun devamını istiyorlar/Bugün, olağanüstü hal bölgesinde, günde 500 milyar li
raya yakın masraf yapılmakta; ama, bu masrafın büyük kısmı, maalesef, ne acıdır ki, Avrupa'daki 
emperyalistlerin, Amerikalıların cebine girmektedir. Nasır mı; atılan kurşunla, uçan uçakla, uçan 
helikopterle... Evet, bunlar da, değişik şekillerde, bu sektörün içinde yer almakta ve devamını sağ
lamak istemektedirler. „ • • • • • 

Değerli arkadaşlar, bugüne kadar, güvenlik çemberi olmadan, halkla konuşmak, halkı anlamak 
için bölgeye giden bütün heyetler, ilim adamları, bu meselenin içyüzünü anlamışlardır ve hemen 
hemen hepsi, raporlarında, bu durumu zikretmişlerdir. Zaten, aklın yolu birdir. Başka bir şey de ol
ması mümkün değil; ama, hükümetler, nedensc,~bu Meclisin kurduğu resmî komisyonları, özel ko
misyonları veya bu konuda çalışan ilim adamlarının fikirlerini, raporlarını hiçbir zaman kale alma
mışlardır. 

Değerli arkadaşlar, vatanperverlik, yanlışları görüp onları ortadan kaldırmak, yerlerine doğru
larını koymaktır; ama, ne acıdır ki, yıllarca, bu memlekette yanlış kararlar, yanlış zihniyetlerle al
kışlanmıştır ve alkışlandıkça da, bu yanlışlıklar yol olmuş, çığır olmuş ve artık, mcşru-gayrımeşru, 
herkes, bu çığırdan gitmeye başlamıştır. 

Demin, ANAP'lı Grup Sözcüsü arkadaşım "il idaresiyle ilgili kanun tasarısını getirin, çıkara
lım" dedi. Evet, çıkaralım; ama, şu andaki haliyle, durum, maalesef, olağanüstü hal bütün ülkeye 
yayılacak gibi görünüyor; bunu düzeltelim, halkın ihtiyaçlarına cevap versin, bu terörü kökünden 
kurutsun; biz, bütün gücümüzle destek veririz. 

Yine, CHP'li arkadaşım "kanunî düzenlemeler olmadığı için veya gereği yapılmadığı için oy
lar çöpe gidiyor" dedi. Doğrudur, olabilir; ama, ara seçim için 4044 sayılı Kanun bu Meclisten ge
çerken, o gün, vatandaşın elindeki oy hakkı alınmıştı. O bölgede, masum, perişan durumda olan, 
göç etmek zorunda bırakılan, göç ettirilen vatandaşa oy hakkı verilmedi ve biz, Anayasa Mahke
mesine başvurarak, kanunun 2 nci maddesini iptal ettirdik -kanun şu anda askıdadır- ve maalesef, 
bölgedeki halk, bu sebepten dolayı, hâlâ, kendi temsilcisini bulamamış, seçememiştir 

Değerli arkadaşlar, evet, gerçekleri olduğu gibi bu halkın önüne koymak, bana göre, herkes
ten önce siyasîlerin görevidir, bizlerin görevidir. Bu gerçekler ortaya konulduğunda; işte, ancak o 
zaman doğru yolu bulmamız daha da rahat olacaktır; tıpkı; Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araş
tırma Komisyonunun bu konuda hazırladığı rapor gibi, Gerçekten, bu raporda yazılabilenler... Bir-
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çok şey yazılmamıştır; bu toplumun ve bu siyasîlerin hazmedebileceği kadar yazılmıştır; ama, doğ
rular yazılmıştır, hiçbir yanlış yazmamaya özen gösterilmiştir ve doğrunun yakalanması için de 
azamî gayret sarf edilmiştir. 

Olağanüstü halin içinde doğan bir çocuk veya o gün beş altı yaşında olan bir insan bugün yir-
mibeş yaşındadır; ki, 1970'li yıllar da sıkıyönetimlerle geçmiştir; geçen bu yılların toplamı yirmi 
yirmibeş yıla yakındır. Bu insan, olağandışı bir sistemin içinde gözlerini açmıştır. Bu insana, insan 
haklarından, demokrasiden bahsettiğiniz zaman, sanki, bir varmış bir yokmuş hikâyesini anlatmış 
gibi olursunuz. Zira, bu insanlar, bunu ne görmüş ne de tatmış. 

Bu yirmi yıllık dönem, yani, olağandışı bir sistemle bir bölgenin yirmi yıl yönetilmesi, dünya
nın demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkesinde görülmemiştir ve görülmesi de mümkün değildir. Ül
keyi, bir tarafında bir sistem, diğer tarafında başka bir sistemle idare etmek, gerçekten, bana göre, 
bir talihsizliktir ve demokrasinin bir ayıbıdır. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu kürsüden, bu, kısır, inatçı, ırkçı, basiretsiz politikaları çok tenkit et
tik ve birçok meseleyi çözümleriyle, örnekleriyle ortaya koyduk. Bunları koyarken bir tek gayemiz 
var. Gerçekten, bölge halkımız, mengeneye sıkışmış gibidir, perişandır. Dedik ki, inşallah, bunla
ra bir çözüm bulunur, Hükümet bunları kale alır ve bir şeyler yapar; ama, bugüne kadar hiçbir şey 
yapılmadı; ikazlarımıza, bugüne kadar, kale alıp doğru dürüst herhangi bir cevap dahi verilemedi. 

Bu Meclise girdiğimizden beri, olağanüstü hal konusunda bizim çizgimiz, yaptığımız araştır
malar neticesinde, bunun artık menfaat getirmediği; koordinasyonsuz, ne olduğu, kimin elinin ki
min cebinde olduğu belli olmayan ortam içerisinde ve bu uzun süresinden dolayı olağanüstü halin 
faydalı olmayacağı şeklindedir. Biz, inanarak, bilerek, ilk dört ay hariç, ondan sonra olağanüstü ha
le hep "yok" dedik; yok demeye devam ediyoruz ve zaman da bizi haklı çıkarmıştır. Gerçekten, bu 
olağanüstü hal, artık caydırıcı olmaktan çıkmış, hatta itici bile olmuştur. . 

Evet, bugün, artık, bu,bölge halkı, bu Hükümetin, bu Koalisyon Hükümetinin gerçekten ken
dilerine faydalı bir şey yapamayacağı inancı içerisindedir. Ben onun için diyorum ki -ki, biz de bu
na inanıyoruz-yapacağınız bir şey var, eğer başka bir şey yapamıyorsanız, gelin istifa edin, gelin 
bu Koalisyonu bozun, geçici bir hükümet kurulsun, seçime gidilsin, ve ciddî şekilde bu memleke
tin sorunlarına eğilecek, istikrarlı ve azimli bir hükümet kurulsun; en büyük faydanız da bu olacak
tır diyorum. 

Değerli arkadaşlar, lafla peynir gemisi yürümez diyorlar. Bu kürsüde, müteaddit defalar, 1994 
yılında "terör, ya bitecek, ya bitecek" denildi; ama, görüyorsunuz ki, 1995'in ikinci yarısına girdik, 
terör bitmedi. Her ne kadar, müteaddit konuşmalarda "terör artık bitti, yakında devreden çıkacak" 
deniliyorsa da, biz, şahsen buna inanmıyoruz; çünkü, görünen köye de kılavuz gerekmez. Gerçeği 
böyle görüyoruz. 

İşte, halihazır durumdan, bir küçük tablo arz etmek istiyorum: 21 inci uzatmada, Sayın Baka
nımız yaptığı bir açıklamada, işte, 19 Temmuz 1994 ve 5 Haziran 1994 tarihleri arasında 896 ey
lem meydana geldiğini, 1 polis, 144 asker ve 67 geçici köy korucusunun şehit olduğunu, 182 va
tandaşın hayatını kaybettiğini ve 1 115 PKK'lının da öldürüldüğünü söylemiş. 

Bu döneme baktıktan sonra, yine şu andaki duruma bakmak istiyoruz. Bu yıl, yani 1995'in şu-
bat-haziran ayları arasında, olağanüstü hal bölgesinde toplam 838 olay meydana gelmiş -Sayın Ba
kanım demin parça parça vermişti-J45 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 45 geçici köy korucusu, 
226 asker ve 16 polisimiz şehit olmuş ve 1 313 PKK'lı öldürülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, bu tabloyla terör bitti diyebilmek mümkün müdür? Ben, bu işin yorumuna 
fazla girmek istemiyorum, sizlerin takdirine bırakıyorum. Şu anda, elimizden, Cenab-ı Allah'ın te
rörü bir an önce bitirmesi için duadan başka bir şey gelmiyor değerli arkadaşlar. 
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Değerli arkadaşlar, terörün bitmesi için 1991 yılından bugüne kadar nasıl bir düzenleme getir

diniz; fizikî gücün dışında hangi yasal düzenlemeyi veya idarî düzenlemeyi getirdiniz; hiçbir şey 
getirmediniz. Sadece fizikî tatbikat sertlcştirildi, yumuşatıldı ve böyle devam edildi. Elbette ki ye
ni bir teşhis, yeni bir tedavi olmadan bu meseleyi mevcut haliyle halledebilmek mümkün değildir. 
Eğer halledilebilseydi, zaten bu zaman süreci içinde halledilmiş olacaktı ve şu ana kadar da bitmiş 
gibi bir noktaya gelmiş olacaktı. 

Değerli arkadaşlar, gerçekçi, cesur bir çalışmayla bu meselenin halledilmesi mümkündür; 
ama, bu yükün tamamıyla askere yüklenmesiyle meselenin halledilmesi mümkün değildir. Biz, 
müteaddit defalar, yine burada söyledik; bu sorunun çözümünde askerin payı ancak yüzde 25'1 er 
nispetindedir; yüzde 75 ise, ancak Hükümetin siyasal ve ekonomik kararlarıyla halledilebilir. Bu 
sorunun çözümünde, Hükümet, kendisine düşen yüzde 75'i kesinlikle hiç ele almamış, doğru dü
rüst bir gayret göstermemiştir. Zaten, eksi yüzde 5'lerde kalkınmaya sahip bir Hükümetin de belki 
yapacağı herhangi bir şey olmaz; ama, asker üzerine düşeni yapmış; hatta, üzerine düşenden daha 
fazlasını yapmıştır, başka türlü de muvaffak olması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, yine, yirmibirinci uzatmada Sayın Bakanımıza demiştim ki "bugüne kadar, 
bu bölgede bu kadar ciddî sıkıntı var, gerçekten de yürüyemiyoruz, bir noktaya gidemiyoruz; aca
ba, ilmî alanda araştırma yapan sosyal bilimcilerimiz, siyaset bilimcilerimiz yok mudur; bölgeye, 
bunları göndererek, gerçek anlamda arkamıza bir dönüp bakalım, ne hatalar yapıyoruz, kusurları
mız ne, noksanlarımız ne?" O zaman, Sayın Bakanım bana "ilmî çalışmalar yok diyorsunuz; ama, 
İstanbul Üniversitesinde bir güvenlik enstitüsü kurulmuştur ve bakanlığın da olumlu görüşü alın
mıştır" demiştir -tutanakta aynısı var- fakat, aradan bir yıl geçti; ne ilmî araştırmalar yapan herhan
gi bir heyete rastladık ne de güvenlik enstitüsünün varlığından haberim var. Evet, bütün vaatler, bü
tün sözler böyle, söyleniyor; ama, netidesi hiçbir zaman alınmıyor ve bundan sonra da alınabilece
ğine şahsen inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu bölgeyi en çok dolaşan milletvekillerinden biriyim. Gerçekten, ciddî bir 
koordinasyonsuzluk var; kimin sözünün kime geçtiği belli değil. Bazen yetkili veya üst düzeydeki 
bir insana gidiyorsunuz, size meseleyi çok açık, çok güzel ortaya koyuyor; ama, uygulamaya bak
tığınız zaman, o söylenenle, o işin uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunun, ciddî şekilde zapturapt 
altına alınması için kanunî müeyyidelerle ciddî şekilde ele alınabilmesi için, mutlak surette, bu işin 
tek bir ele devredilmesi, tek bir yetkiliye, sivil bir otoriteye devredilmesi şarttır; bunun dışında, bu 
işin halledilebileceğine şahsen inanmıyorum. 

Bu arada, şunu arz. etmek istiyorum: Basit bir misal; ama, çok misal verdik; burada, en azın
dan 100-150 vatandaşın müracaat dilekçesi var, binlerce imza var. Artık, fazla karanlık bir tablo da 
çizmek istemiyorum; ama, bir noktayı vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar: Bir güvenlik gö
revlisi, bir köye gidiyor; küçük bir arzusu yerine getirilmediği için, derhal, köyün elektrik direkle
rini tarayabiliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - Eğer, bunun hakkında bir muamele yapılamı

yorsa, o zaman, bu yanlışlar yol olur. Bunun gibi nice nice olaylar var. Bu hatalarından dolayı, eğer, 
insanlar hakkında adlî mekanizmalarca gerekli muameleler yapılmıyorsa, o zaman sıkıntı büyük 
olur. 

Evet, bugün, bölgede hakikaten, Hükümete güven kalmamıştır; olağanüstü hale de güven kal
mamıştır; ama, adlî mekanizmalara yine de güven vardır. Birçok mesele orada neticeleniyor; va
tandaş, orada hakkına kavuşabiliyor; ama, adlî mekanizmalar da, sorunları ciddî şekilde araştıracak 
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durumda değildir. Zira, gerçekten, ne araştırma yapabiliyorlar ne de araç ve gereç yönünden işin 
hakkından gelebiliyorlar. 

Değerli arkadaşlar, birkaç konuyu geçiyorum. İçeride bu kadar ciddî bir sıkıntı var. Ülkenin 
her tarafında, vatandaş, hakikaten perişan. Bugün, köyleri yanan vatandaşlar, geçen seneden beri, 
onun bunun yanında sığıntı gibi yaşıyorlar. Bir kanun teklifi verdik ve "bunlara ev, bunlara asgari 
bir ücret verip geçimlerini temin edelim ki, devletin şefkatini, merhametini içinde hissetsinler de
dik" ama, hiçbir şey yapılmadı. 

Son beş yıllık dönem, Türkiye'de, nüfus hareketinin en fazla olduğu dönemdir. Bundan dola
yı dedik ki: "Bir ülke, eğer, insanının nerede oturduğunu bilmiyorsa, o ülke, el yordamıyla yürüyor 
demektir. O zaman, isabetli kararlar vermesi mümkün değildir. Gelin, nüfus sayımı yapalım; ülke 
insanımız nerededir, nerede oturuyor tespit edelim ve buna göre daha isabetli planlar yapalım." Bu
nu da yapmadınız. 

Bugün, vatandaşlarımız, kendi ülkesinde göçmen durumuna düşmüştür, çadırkentler oluşma
ya başlamıştır. Bu, bir ayıptır değerli arkadaşlar. En kısa zamanda, bunun halledilmesi için, gere
ken yapılmalıdır. 

İçte durum böyleyken, dışta durum çok mu iyi değerli arkadaşlar; Ermenistan, Yunanistan ve 
emperyalist Avrupa'daki bazı kapitalist ülkeler, Türkiye'nin açık düşmanlığını yaparken, bunlara 
karşı herhangi bir müeyyide uygulanmıyor veya herhangi bir şey yapılmıyor. Son zamanlarda gö
rüyoruz ki, demin söylediğim o menfaat şebekesinin çarkları, dişlileri, Türkiye ile İran'ı kapıştırma 
çabalan içindedirler ve birçok meselede, İran'ı muarız gösterme çabaları içine girmişlerdir. 

Bu oyunlara gelmeden, gerçekten, bu ülkenin menfaati neredeyse, bu halkın menfaati neredey
se, ne yapılması lazımsa, bunları, geniş ufuklu ve ciddî planlarla ele almanın zamanıdır. Gelin de
ğerli arkadaşlar, birçok ülke, elli yıllık hedefler göstererek, yirmibeş yıllık tatbikat planları yapar
ken, bizim, bu konuda, ciddî bir politikamız, bir fikrimiz yoksa, bu meseleyi halletmemiz mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal bölgesinde, halkın, dinî inançları, ırkı, örfü, âdeti göz önü
ne alınmadan, herhangi bir düzenleme -yapılsa dahi- başarılı olamaz; ancak, bu yapısı göz önüne 
alınarak, ciddî bir düzenleme yapıldığı zaman, inşallah, en kısa zamanda bundan kurtulünacaktır; 
fakat, biz, bu Hükümetin böyle bir düzenleme yapabileceğine de inanmıyoruz. Olağanüstü halin, 
bugüne kadar vatandaşa getiremedikleri, veremedikleri, inşallah, en kısa zamanda yapılacak bir se
çimle, vatandaşa, yeni hükümetler tarafından verilecektir. Biz, bu olağanüstü hale olumsuz oy ve
riyoruz; fakat, vatandaşa olumlu oy veriyoruz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
DYP Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ola

ğanüstü halin dört ay uzatılması hususunda, Doğru Yol Partisi Grubunun düşüncelerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım; konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin devamından hiçbir grup memnun değil
dir; hiçbir milletvekili de normal yönetimler dururken, olağanüstü halin devamından yana değildir. 
Ancak, neden olağanüstü hal getirilmiştir, hangi sebeple getirilmiştir ve bugün neden uzatılması is
tenmektedir; olaya, bu boyutlarıyla bakmadığımız ve yerine yeni yöntemler koymadığımız müd
detçe, olağanüstü halin kaldırılmasını, PKK istemektedir, Suriye istemektedir, Yunanistan istemek
tedir; yani, içerideki ve dışarıdaki düşmanlar istemektedir. Onun için, meseleyi, siyasî parti düşün-
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cesi açısından değil, her yönüyle millî boyutları açısından değerlendirmek ve bu meselenin, bir si
yasî partiye prim yaptırmayacak kadar hassas olduğunu; bu meseleyi halletmediğimiz müddetçe de, 
millî bünyemizi sağlamlaştırmanın ve kâmil manada kalkınmamızın da mümkün olamayacağını or
taya koymamız lazımdır. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, düşüncelerini içeren ve yöntemlerini ortaya koyan bir ça
lışmayı bir basın kuruluşumuz yayınlamış olduğu bir kitaba almıştır. Yine Anavatan Partisi de ay
nı şekilde, terörle mücadelede olağanüstü halin kalkması konusunda neler yapılması gerektiğine 
dair bir program hazırlamış, o program da yine aynı yayın organının bu neşredilen kitabında ya
yımlanmıştır. Bu iki partinin görüşlerini incelediğimizde ve diğer siyasî partilerin de, gerek bura
da bu konuyla ilgili konuşmalarını göz önünde bulundurduğumuzda gerekse başka olayların gün
deme geldiğinde ifade ettikleri düşüncelerini incelediğimizde, grubu bulunan veya bulunmayan bü
tün siyasî partilerimizin düşüncelerinin aynı istikamette yoğunlaştığını görmekteyiz. Tabiî bu se
vindirici bir olaydır. Ancak, farklı taraflar vardır. Bu farklılıklar olayın doğal yapısına uygundur, 
tabiatına uygundur; çünkü, eğer o farklılık olmazsa siyasî parti farklılığı olmaz. Ancak, terörle mü
cadelenin ne şekilde yapılacağı konusunda.siyasî parti farklılığını ortaya koymamız mümkün de
ğildir. 

Şimdi, PKK, 1984 yılından bu yana, silahlı eyleme başladığı günden bu yana Türkiye'den ne 
talep etmektedir, ne için başlamıştır, hangi güçlerin desteğiyle ve verilen imkânlarla başlamıştır ve 
arkasında yatan düşüncesi nedir bunu ortaya koymamız lazım. 

Değerli milletvekilleri, PKK'nın talebi açıktır. PKK, ayrı bir devletin kurulması konusunda 
mîllî topraklarımızdan bir parçanın koparılması konusunda teşkilatlanmış, organize olmuş, silahlı 
bir güçtür. Bu gücün talebini görmezlikten gelmek ve bunun talebi doğrultusunda millî güçlerimi
zin, devletimizin ayakta kalmasını sağlayan, iç ve dış düşmanlara karşı mücadele veren asker, po
lis ve diğer güçlerimizin yapmış olduğu mücadeleyi, haksızlıkla itham etmek, vatan sevgisiyle bağ
daşmaz. Demek ki, PKK'nın, topraklarımızı parçalama düşüncesiyle yapmış olduğu eylemlere kar
şı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi meşru güçleriyle, silahlı kuvvetleriyle ya da özel harekât 
timleriyle; yani, bu yolda hazırlamış olduğu kuvvetleriyle, bu silahlı güce karşı haklı mücadeleyi 
başlatmıştır; Birleşmiş Milletlerin yasaları çerçevesinde bu hakkımızı kullanıyoruz. Süre uzamış
tır; doğrudur. Normal yönetimin devam etmesi gerekirken, sürenin Uzaması hepimizi üzmektedir, 
hepimizi yaralamaktadır. Ancak, eğer, birileri, bu silahı bırakmadan, hâlâ, ısrarla, biz burayı par
çalayacağız, bu vatandaşları böleceğiz demek suretiyle, silahla, insanlarımızı öldürüyor, güvenlik 
kuvvetleri mensuplarımızı şehit ediyorsa; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik kuvvetleri de, 
herhalde, buna sessiz kalmayacaktır. Onun için, olayın uzamasından dolayı, meseleden bıkmak ve
ya bu işi biz götüremiyoruz demek, bizi, millî politikalarla bağdaşmayan bir düşünceye götürür; 
böyle bir düşüncenin olması da mümkün değildir. ' 

Şimdi, değerli sözcüler, burada, düşüncelerini ifade ettiler; noksanlıklar, aksaklıklar ve alın
ması gereken tedbirler vardır; doğrudur. Ama, sekiz yıl, bu devleti yöneten ve özellikle, sıkıyöne
timden sonra, 1987'den bu yana, olağanüstü hali getiren Anavatan Partisinin, Grup Sözcüsü değer
li Balcılar'ın söylemiş olduğu şeylere üzüldüm. Yılanın başı, başından ezilmiş olsaydı, o olay, o 
mesele, çıktığı yerde ve çıktığı gün halledilmiş olsaydı; bugün, 250 bin güvenlik görevlimizin do
ğu ve güneydoğuda işi neydi? Onun için, biz burada bir iktidarın noksanlarından veya yapması ge
rekenlerden ziyade, bunu nasıl halledeceğiz; bunun tedbirleri üzerinde konuşmalıyız. Benim üze
rinde durmak istediğim budur. Hangi siyasî iktidar olursa olsun, bu, millî mcseledin, hiçbir siyasî 
partiye göre de bunun yöntemi değişmeyecektir. Yani, düşmanımızı, vatanımızın, topraklarımızın, 
insanımızın düşmanı olan bu hareketi, hangi siyasî iktidar olursa olsun, ortadan kaldıracaktır. 

- 4 0 -



T.B.M.M. B : 130 27 . 6 .1995 O : 1 
Bu siyasî iktidar, zaman içerisinde bütün gücünü ve kararlılığını ortaya koyarak mücadele et

miş midir, etmemiş midir; bunun tenkidi yapılabilir. Bu tenkit noktasında haklı taraflar olabilir, 
haksızlıklar olabilir. Ama, o haksızlıklar içerisinde olan bir siyasî partinin iddialarına rağmen, Sa
yın Başbakanın, başında bulunduğu Doğru Yol Partisinin katkısı, ısrarlı ve kararlı tutumuyla bu 
mücadeleyi en iyi noktaya nasıl getirdiğini, vicdan sahibi bütün vatandaşlarımız teslim etmektedir
ler. Kaldı ki, devletin içerisindeki bürokratlar vasıtasıyla da, bu haklılık ortaya konulmakta; bir es
ki Genelkurmay Başkanının, iki yıldan bu yana Sayın Başbakana, bu tutumundan dolayı, teşekkür
lerini sunduğunu, hepimiz basından, medyadan takip etmekteyiz. 

Demek ki, Sayın Balcılar'ın bu düşüncesine de iştirak etmek mümkün değildir. 
Millî bir meselenin görüşüldüğü şu anda, yine polemik yaratmak maksadıyla, Sayın Başbakan

la ilgili sarfetmiş olduğu cümlesinden dolayı, kendisini kınıyorum. Ben dönüp, Anavatan Partisi
nin yöneticileri, aile fertleri ve onların başına gelenleri de burada anlatmak istemiyorum; çünkü bu
nu yaparsak, şu andaki görüştüğümüz olayın ciddi boyutlarını küçültür ve bizi dinleyen aziz vatan
daşlarımızı rencide ederiz. 

Bugün doğu ve güneydoğuda bulunan vatandaşlarımız, olağanüstü halin uzatılma konusunu 
izliyor. Nasıl ve hangi karar alınacaktır ki, 15-16 yıldan bu yana sıkıyönetim ve olağanüstü hal ile 
yönetilen bu bölgede bu idare tarzı ortadan kalkacaktır. Hangi prensip, hangi öneri getirilecektir; 
işte, vatandaş bunu bekliyor. Vatandaşa şunu diyoruz: Vatandaşın azamîsi, devletinin, bayrağının 
yanındadır; bu, sevinilecek, takdir edilecek bir durumdur. Vatandaşlarımızın desteği ve güvenlik 
kuvvetlerimizin de başarılı operasyonları sonucu, şu andaki müspet noktaya gelinmiştir. 

Değerli milletvekilleri, vatandaşımızın dinini ve ırkını istismar eden, Marksist düşüncedir. Bu 
ideoloji, 1980 yılından önce de etnik yapımızı ve dinî inançlarımızı istismar etmiştir; bugün de oy
nanan oyun, ondan farklı değildir. Bir taraftan, Marksist ideolojinin sahibi olan PKK, etnik yapıyı 
kaşımakta, diğer taraftan da, Dev-Sol, TİKKO dediğimiz illegal örgütler, vatandaşlarımızı, inanç
ları yönüyle bölüp, parçalayarak, insanlarımızı karşı karşıya getirmenin senaryosunu çizmekte ve 
bunun mücadelesini vermektedir. Hangi yöntem, olursa olsun, ister inançları farklı olan vatandaş
larımız olsun ister etnik yapısı farklı olan insanlarımız olsun, bu Marksist düşünce sahiplerine, il
legal örgüt mensuplarına taviz vermemiştir, fırsat vermemiştir; o vatandaşlarımızdan Allah razı ol
sun diyoruz. 

Eğer o vatandaşlarımız, gerçekten, bu devletin kurucusu olduklarını, aslî unsuru olduklarını, 
bu topraklarda binlerce yıldanberi birlikte yaşadıklarını, aynı dine mensup olduklarını, ana unsur
larda -Allah'ta, Peygamberde, Kitapta- birlik içerisinde olduklarını unutmadan ve esasta farklı 
inançta olmadıkları bilinciyle hareket etmeselerdi, bu insanlarla, ÎİKKO'nun, Dev-Sol'un kucağın-
dakiler gibi, bugün, devlet olarak mücadele etmek için, onlara yönelik operasyonlar düzenlemek 
zorunluluğuyla karşı karşıya gelirdik. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - İsmail Bey, bölücü sağ örgütlerden de bahset. 
İSMAÎL KÖSE (Devamla) - Bunun provası Sivas'ta yapılmıştır. Sivas olaylarının sonrasın

da, o insanlarımızı tuzağa düşürmek için, Erzincanlınızın Başbağlar Köyünde 35'in üzerinde vatan
daşımızı, maalesef, katletmişlerdir; ama, ne farklı inançtaki insanlarımız bu oyuna gelmiştir ne de 
etnik yapısı farklı görünen... Kaldı ki, bizce, Türkiye'de, etnik ve inanç yapısı itibariyle farklı insa
nımız yoktur diyoruz; frekans farkı vardır; ateistine, ideolojik farklılığı olanlara bir şey söylemiyo
rum; ama, genelde, yüzde 90 itibariyle bu vatanda yaşayan insanlarımızın, böyle bir problemi, böy
le bir meselesi yoktur. 

Demokratikleşme diye bir problem de yoktur. Türkiye'de bugün, Anayasada ve yasalarda nok
sanlar vardır; ama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yaşayan insanlarımızın, demok-
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ratiklcşme diye bir problemi yoktur. O insanların ekmeğe ihtiyacı vardır, aşa ihtiyacı vardır, eko
nomik kalkınmaya ihtiyacı vardır. Demokratikleşme paravanı arkasına kimse gizlenmesin. Trilyon
lar harcadığımız güvenlik harcamalarını da, o insanlarımızın asıl ihtiyaçlarını giderme noktasına 
götürmemiz, bölgenin ekonomik yönden kalkınmasını sağlayacak şekilde bu meseleyi halletmemiz 
lazım. Yoksa, o insanların, ne farklı bir dille konuşmaya ihtiyacı vardır ne de farklı bir dille eğitim 
ısrarı veya iddiası vardır. 

Bakın buradaki tabloyu görün, bu vatanda bulunan her siyasî partinin, her bölgeden gelen 
temsilcileri vardır. Bu insanlarımız da, o bölgedeki insanlarımızla, devlet arasında köprü görevini 
gören, milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerimizdir. Bu milletvekili arkadaşlarımıza, bir sorun 
bakalım, her gün akşama kadar, Urfa'dan, Hakkâri'den, Van'dan, Erzurum'dan, ya da başka illeri
mizden gelen vatandaşlarımız, ayrı bir lisanla eğitim mi istiyorlar, ayrı bir lisanla konuşmak mı is
tiyorlar, yoksa, çocuğuna iş veya eğitimdeki noksanlarının tamamlanmasını, sağlık, ya da ulaşım 
imkânlarının artırılmasını mı talep ediyorlar. 

Değerli milletvekilleri, işte, olay burada düğümleniyor. Bu olayı istirmar eden siyasîlerdir. Va
tandaşın hiçbir günahı yoktur. Millî birlik ve bütünlüğü korumak maksadıyla yemin eden milletve
killerinden tutunuz; sokakta, politika yaptığını zanneden; maalesef, meslek odası, cemiyet, dernek 
kurarak; bunu, siyasî ideolojisine araç yapan, bu yöntemi kullanan provokatörlerle, siyasetçilerin 
işbirliğiyle milletimizi bölme noktasına getirme çabaları vardır.. Aksi takdirde, vatandaşlarımızın, 
o bölgede yaşayan insanlarımızın ve o bölgede yaşayıp da başka yerlere kendi iradesiyle göç eden 
insanlarımızın, böyle bir talebi yoktur. Onun için, meseleyi bu noktadan ele almamız lazım. 

PKK ile mücadele ederken, güvenlik kuvvetlerini, düşman kuvvet diye veya Türkiye'nin çe
şitli yerlerinde, özellikle, büyük illerinde meydana gelen olaylarda, Türk polisinin, canını dişine 
takmak suretiyle yapmış olduğu mücadelede, bu millî güçleri düşman ilan ederek, karşı taraftaki 
provokatörleri, illegal örgütleri sempatiyle karşılayan siyasî düşüncenin meşru kabul edilmesi 
mümkün değildir. -

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Türkiye'yi darülharb kabul eden sağ örgütler de buna dahil 
mi? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - İşte, meseleyi bu açıdan değerlendirip, bu siyasî istismara müsa
ade etmememiz gerekiyor. Meclisin kürsüsünden bunu konuşmaya da, bu eylemi tasvip eden dü
şünceye de fırsat vermememiz lazımdır. 

O gün, millet öyle takdir etmiş, bu Meclise milletvekilleri gelmişti; ben, Cumhuriyet Halk Par
tisini veya Sosyal demokrat Halkçı Partiyi suçlamıyorum; ancak... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Böyle bir şeye ne hakkınız var zaten. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Hayır, ben suçlamıyorum. 
Bir sözcü arkadaşımız, birkısım milletvekilini buraya getirdiğinizden dolayı sizi suçladı; ben 

"suçlamak istemiyorum" diyorum... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Hiç de yakışmaz zaten!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...ve diyorum ki: O günkü şartların gereği oydu, o gün, o millet
vekillerini de vatandaş seçti; ama, seçildikten sonraki tutum Ve davranışlar itibariyle, yine, bu Yü
ce Meclis, onların bu Meclisten çıkarılmasına karar verdi. Onların Meclisten çıkmasından sonra da 
hiçbir vatandaş, sokaklara çıkarak, meydanlara çıkarak "bizim milletvekillerimizi nereye gönder
diniz" demediler "Meclisten Allah razı olsun" dediler. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - O kadar da değil... 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) - "Bizi temsil etme noktasında olmayan, bizi bölmek isteyen bu 

/ vatan hainleriyle, düşünce ve siyasî yönde işbirliği yapan böyle milletvekiline ihtiyacımız yoktur" 
demek suretiyle, bunlara sahip çıkmamışlardır. Onun için, bu milletin eli öpülmesi lazımdır. 

Millet, kendi iradesiyle istediğini seçiyor, istediğini de yolcu ediyor. O itibarla, milletin irade
sine ters düşen ve milletle alakası olmayan düşünceleri yazanlar, çizenler, konuşanlar ve bu çok 
hassas konular üzerine siyaset yapanlar, dün olduğu gibi, bugün de yarın da pişman olacaklardır. 
Doğru Yol Partisi olarak, olağanüstü halin yerine yeni bir yöntem, yeni bir idare tarzı buluncaya 
kadar... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -Ne zaman bulacaksınız Sayın Köse? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...PKK'yı ülkeden def edinceye kadar... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne zaman?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...bu fitneyi yok edintiye kadar; eğer gerekirse, bu musibet ne 

zaman ortadan kalkacaksa, onun kalkmasına kadar bu yöntem devam edecek veya bunun yerine ko
yacağımız yeni idare sistemi devam edecektir. 

İller idaresi kanun tasarısı gündemdedir, görüşülmesine başlanmıştır; Anayasa ve diğer yasa
lar devreye girmiştir. Ümit ediyorum ve tahmin ediyorum ki, Anayasa görüşmelerinden sonra, gün
deme getirilmesi lazımdır; çünkü, bundan sonraki uzatmalarda, artık, olağanüstü halin lokal bir va
ziyete gelmesi gerekmektedir. Coğrafyaya baktığınızda, şu anda üzerinde konuştuğumuz 10 ilin 
içinden çekip çıkaracağımız iller vardır; yani, olağanüstü halin dışına çıkarmamız gereken iller var
dır; ancak, ulaşım, haberleşme ve yönetim tarzı itibariyle o bölgenin içerisinde olduğundan dolayı
dır ki, o illeri, olağanüstü halin dışına çıkaramadığımız için sayı fazla gözükmektedir. İşte, İller İda
resi Kanunu Tasarısı Meclisten geçerse, her vali, kendi ilinin şartlarını göz önünde bulundurmak 
suretiyle, olağanüstü hal yetkisini istediği zaman kullanma fırsatını bulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, PKK ile mücadele eden güvenlik kuvvctlerimizdir. Bunun, kendi bün
yesi içerisinde koordinasyonu, geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha iyi ve başarılı bir noktaya gel
miştir. Türk güvenlik kuvvetleri PKK ile mücadelede fizikî, stratejik ve özellikle lojistik yönden 
çok üstün noktalara gelmiştir. Şu anda muayyen noktalarda, özellikle, bölgesel yapı itibariyle Di
yarbakır, Tunceli ve Bingöl üçgenine sıkışmış olan, zaman zaman da Kuzey Irak'taki boşluktan is
tifade etmek suretiyle, bazen de İran'dan girmek suretiyle, o civar illerimizi rahatsız etmektedirler; 
bunun, her türlü tedbiri alınmıştır, sıkı takip edilmektedir. Şu anda oraya yerleşen gerek Silahlı 
Kuvvetlerimizin gerek güvenlik kuvvetlerimizin, bu meselenin üstesinden geleceğine inanıyoruz. 
Zaten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ayakta kalmasını borçlu olduğu güvenlik kuvvetlerinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Cümlenizi, tamamlayın efendim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - İsmail Bey, Hizbullah'ın hiç suçu yok mu; ondan bahsetmi

yorsun? Ondan da bahsetmen lazım. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...bu meselenin üstesinden geleceğine ve başaracağına inancımız 

tamdır. Bu uğurda canlarını feda eden -askerimiz, polisimiz, korucumuz, vatandaşımız- bütün şehit
lerimize Allah'tan rahmet, şu anda mücadele eden bütün kuvvetlerimize de yardım diliyorum. Bu 
meselenin, millî bir mesele olduğunu; hep beraber (elbirliğiyle) nüans farklılıklarını gidermek sure
tiyle, millî bir politikayla, bu meselenin üstesinden gelineceğine inandığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; yeni bir senaryo ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bakın, 
Suriye, Yunanistan'la işbirliği içine girmiştir. Bu stratejinin, bu oyunun içerisinde düşünülmek su-
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reliyle, PKK, Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Kuzey Irak meseleleri bir arapsaçı yumağı haline getiril
mek suretiyle, işin içinden çıkılmaz bir şekilde, Türkiye'nin önüne konulmuştur. Şimdi, böyle bir 
şartta, bir taraftan Bosna'ya yardım edip, Müslüman kardeşlerimizin elinden tutacağız, bir taraftan 
da Azerbaycan'a yardımcı olacağız, Kafkaslarda Çeçen kardeşlerimize yardımcı olacağız ve kendi 
topraklarımızı koruyacağız. ., 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ermenistan'a da buğday vereceğiz! 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Türkiye, yalnız kendi sınırlarından sorumlu bir devlet değildir; 

Türkiye, yalnız kendi sınırları içinde yaşayan 65 milyon insanından da mesul değildir. Türkiye, ta
rihî bir misyon üstlenmiştir; hem dini hem millî yönüyle bağlı olan bütün topluluklardan mesul 
olan bir devlettir; devletimizin de, hükümetimizin de, bu inançlar doğrultusunda hareket ettiğini 
görüyoruz, takdir ediyoruz. 

Yine, devletimizin, Bosna'dan Orta Asya'ya kadar, inançlarıyla, millî bağlarla bize bağlı olan 
her bölgedeki insanlarımızın elinden tuttuğuna, onlara yardımcı olduğuna, onlara maddî ve mane
vî destekte bulunduğuna şahit oluyoruz. İşte onun için diyoruz ki, bu birlik ve bütünlüğümüzü ta
mamlamak mecburiyetindeyiz. PKK ile başarılı mücadele etmenin ilacı da buradadır, dış düşman
ların, özellikle Suriyeli ye Yunanistanlı hainlerin, Türkiyemizle, Kıbrısımızla ilgili son günlerde al
mış oldukları kararların, kursaklarında parçalanmasının çaresi, millî Meclisimizdeki mutabakatta 
ve 65 milyon vatandaşımızın millî mutabakatındadır. ' 

Vatandaşımızdan şüphemiz yoktur; yüzde 90'nın üzerinde vatandaşımız bu hissiyatla hareket 
etmektedir; polisini, askerini, Meclisini seviyor; ama, onun kafasını kurcalayan -o faktörleri az ön
ce söyledim- faktörleri ortadan, kaldırmamız, yanlış yazılanlara, yanlış konuşmalara fırsat verme
memiz gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, vatandaşlar arasında hiçbir şekilde farklı muamele yapılmamaktadır. 
Doğu ve güneydoğuda kalkınmamızın engeli terör olayıdır. Bu bölgelerimize ne kadar trilyon har
candığına dair sual sorunuz, öğreniniz. Bu sualin cevabını aldığınız takdirde, her vicdan sahibinin 
"Ben, bu vatanı seviyorum, onun için bu terörü önlemeliyim" deme noktasına geleceğine inanıyo

rum. 

Eğer, onüç onbeş yıldan bu yana, güvenlik için harcanan paraları, bütün Türkiye'de yatırım 
için harcamış olsaydık-yalnız doğu, güneydoğu bölgelerine değil- bugün, Türkiye, Avrupa'nın en 
ileri on devletinden biri olacaktı; ama, bunu bilenler, bunu planlı getirdiler; şimdi yapılanlar da 
odur: Ekonomik yönden çökertmek, siyasî yönden elimizi kolumuzu bağlamak ve Türkiye'nin, de
min bahsetmiş olduğum misyonu içerisinde, Orta Asya'daki devletlere rehberlik yapacak, Ortado
ğu'daki şekilleşmeye kendi iradesi dışında fırsat vermeyecek önemli bir devlet olduğunu ortaya ko
yabilecek güçte olduğunun önünü kesmek... Balkanlardaki gelişmeleri ve Bosna'daki kardeşlerimi
ze yardımcı gücün, yine Türkiye'de olduğunu bilenler, önümüze bu senaryoyu koymuşlardır. İşte, 
bunun içindir ki, meseleyi bu açılardan değerlendirmek, millî bir mesele olduğunu görmek ve bu
nun bir millî mesele olmasından dolayı da, şu anda, yerine yeni bir yönetim getirinceye kadar, ola
ğanüstü halin devamının, önce, güvenlik kuvvetlerine moral gücü vereceğini, sonra, milletimizin 
ve o bölgede yaşayan insanımızın da, böyle bir talebinin olduğunu ifade ediyorum. 

Güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, olağanüstü ha
lin, inşallah, ileride kaldırılmak kaydıyla, dört ay daha uzatılmasından yana müspet oy kullanaca
ğımızı ifade ediyorum,' Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Köse, ANAP döneminde, bu konuda hiç kabul 
oyu vermiş miydin; hep ret oyu verdin. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. • 
Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe söz istemişlerdir. 
Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tak
dim konuşmamı daha evvel yaptığım için, sizleri uzun uzun yormayacağım; yalnız, bu arada, söz
cü arkadaşlarımızın dikkatimi çeken bazı soruları oldu, bazı mütalaaları oldu; o konuda kısaca ce
vapta bulunacağım. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mustafa Balcılar "Kuzey Irak harekâtının siyasî amacı olmalıydı; 
bize, bu anlatılamadı" dediler. Evet, Kuzey Irak operasyonunun, siyasî amacı vardı. Terör, nerede 
olursa olsun onunla mücade edileceği kararlılığını göstermek bakımdan siyasî amacı olmuştur. Bu 
operasyon, birtakım çevrelere de "terörü himaye ettiğiniz takdirde gerekli siyasî karar alınacak ve 
sıcak temas sağlanacaktır." mesajını veriyordu ve,bu mesaj verilmiştir. 

Yine, Sayın Mustafa Balcılar arkadaşım "sürgünde Kürt parlamentosunun engellenmesi için 
Hollanda nezdinde gerekli teşebbüsler yapılmadı" gibi bir beyanda bulundular. Esasında, engel
lenmesi için Hükümetçe, Dışişleri Bakanlığınca gerekli demarj yapılmış; Hollanda'nın mani olma
ması üzerine diplomatik tavır konmuş, Büyükelçimiz istişareler için -biliyorsunuz- geri çekilmiş, 
olayın yanlışlığını gören Hollanda Hükümeti özür mektubu göndermek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu faaliyetlere müsaade edilmeyeceği, Hükümetimiz tarafından Hollanda Hükümetine bildirilmiş
tir. Zannediyorum ki, Hollanda Hükümeti gerekli hassasiyeti göstermektedir ve bu konuda olduk
ça pişmanlık duymaktadır. 

Sayın Hüsamettin Korkutata arkadaşımız, bilimsel araştırmalar -geçen gün de mevzubahis ol
muştu- konusunda beyanda bulundular. Emniyet Genel Müdürlüğü, olağanüstü hal bölgesinde ve 
diğer illerimizde, kamuoyu araştırmaları yaptırmaktadır. Bu araştırmalar, özellikle, halkla ilişkiler 
konusunda yol gösterici olmaktadır; özellikle de çıkan sonuçlar, halkın, olağanüstü hal bölgesinde, 
polise ve güvenlik güçlerine büyük güveni olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hal konusuna politik bir hava vermemek icap ettiği kanaatin
deyim. Esasen, şimdiye kadar, değerli milletvekillerimiz bu hususu dile getirmişlerdir, yani, olağa
nüstü hal, esasen hükümetlerin istediği bir husus değildir, bir sistem değildir. Belki, zamanında, 
1987'de olağanüstü hal getirilirken de, istenilerek getirilmemiştir; ama, normale dönüş için büyük 
adımlar atılmıştır. Artık, bugün, terör, eski boyutlarında değildir. Biz, kat edilen mesafenin kaybe
dilmemesi gayretindeyiz, amacındayız. O bakımdan, yeniden, olağanüstü halin uzatılması talebiy
le geldik, sadece düşündük taşındık -demin de arz ettiğim gibi- mücavir alan olan Adıyaman'da, bu 
olağanüstü hal sisteminin kaldırılmasını kararlaştırdık. Temenni ediyoruz ki, olağanüstü hali, kade
me kademe kaldıralım, gönül istiyor ki, gelecek dönemlerde bunu tamamen kaldıralım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bir takvim verebilir misiniz Sayın Bakan? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Kalkmayacak yani!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, geçmiş dönem
lerden itibaren günümüze kadar, kırsalda ve yerleşim alanlarında süreklilik arz eden bu başarılı ça
lışmalarla, silahlı militan, işbirlikçi ve diğer imkânlarının önemli bir kısmını kaybeden örgütün, 
bölge genelinde, eylemliliğinde, geçmiş yıllara göre sayısal azalma görülmektedir. Örgüt yönetici
lerinin, şehir merkezlerinde eylemliliğin tırma'ndırılmasına yönelik yoğun talimat ve zorlamalarına 
rağmen, örgütün ilçe ve il merkezlerindeki eylemliliği hissedilir şekilde azalmış bulunmaktadır. 

Bakınız -demin rakamları vermiştim, şimdi yüzdeleri veriyorum- ölü ele geçirilen terörist sa
yısında, geçen döneme göre yüzde 860 fark vardır. Yakalanan terörist sayısında, geçen döneme gö-
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re yüzde 393 oranında bir ilerleme kaydedilmiştir. Elde edilen namlulu silah sayısında yüzde 740 
oranında bir ilerleme kaydedilmiştir. Elde edilen tabanca sayısında yüzde 532 oranında bir ilerle
me kaydedilmiştir. Elde edilen bomba sayısında yüzde 1 122, elde edilen mermi sayısında da 
yüzde 495 nispetinde bir artışın olduğu görülmüştür. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Bataklık kurumamış Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 

önemli bir merhale katedilmiştir. İşte, bu merhaleyi kaybetmemek mecburiyetindeyiz. Eğer, bu 
bölgede olağanüstü hali kaldırırsak, tespitlerimize göre, yapılan bunca masraf, verilen bunca şehit, 
yaralanan bunca güvenlik mensubumuz ve vatandaşlarımız için, bütün bu mücadele boşa gidecek; 
onun için endişe ediyoruz, yoksa, gönül istiyor ki, bunu, bir an önce kaldıralım. 

1992 yılının ikinci yarısından itibaren, giderek daha huzurlu bir ortamın sağlanıldığını hepiniz 
görüyorsunuz. İl ve ilçe merkezlerinde, gece ve gündüz farketmeksizin günlük hayat, artık, norma
le dönmüş bulunmaktadır. 

Devlet ve vatandaş ilişkileri, giderek daha sıcak hale gelmektedir. Vatandaş, üzerindeki örgüt 
baskısından önemli ölçüde kurtulmuştur. Bölge insanı, terör örgütünün, bu yıl büyük ölçüde etki
siz hale getirileceği beklentisi ve arzusu içerisinde bulunmaktadır. 

Yol güvenliği -münferit eylemlere rağmen- önemli ölçüde sağlanmış bulunmaktadır. Şehirle
rarası yollar, artık, geceleri de kullanılmaktadır. Öte yandan, intikal eden bilgilere göre, bölge ille
rimizden örgüte gönüllü katılımların, geçmiş yıllara oranla oldukça azaldığı değerlendirilmektedir. 

Geçmişte, terör örgütünün tehdit ve baskıları nedeniyle, çocuklarını askere göndermekten kor
kan bu yöre vatandaşlarının, bazı il ve ilçe merkezlerinde, evlatlarını, törenlerle askere gönderdik
leri müşahede edilmektedir. 

Kepenk kapatma ve kanunsuz gösteriler, gündemden tamamen kalkmış bulunmaktadır; artık, 
gazeteler, güneydoğu bölgesinde serbestçe satılabilmektedir. Örgütün, militan ve silah kaynakları
na dönük olarak yapılan aralıksız operasyonlar sonucu, panik ortamına girmiş olan kadroları, emin 
alanlar elde edebilmek için dağınıklık içerisinde birtakım eylemlere girişmişler, güvenlik güçleri
nin bölge halkından sağlamış olduğu destek sonucu etkinliği kırılmış olan örgütün, hırçınlaşarak 
gerçekleştirdiği katliamlar ve ferdî eylemleri, olayların artışına neden olmuştur. 

Ülke genelinde terörün teşhisi doğru yapılarak, tedavi yöntemleri yerinde uygulanmaktadır. 
Devlet, pasivizasyondan çıkartılarak reaksiyoner hale getirilmiştir; onun için, olay sayısında artış 
vardır. Dönem içerisinde PKK eylemleri kontrol altına alınmış, örgüte büyük zayiatlar verdirilmiş
tir; büyük kentlerimizde, terör odaklarının hücre evleri ve yönetim kadroları önemli ölçüde dağıtıl
mıştır. 

Toplum, huzur ortamı içerisinde, güvenlik güçlerimizin en büyük destekçisi durumundadır. 
PKK'nın, uluslararası platformda ne olduğu anlatılmış, başta Almanya ve Fransa olmak üzere ya
saklanması sağlanmıştır. Özellikle, turistik yöre ve tesislere yayılan eylemciler kısa sürede yaka
lanmış ve bu bölgelere vaki saldırılar marjinal seviyeye indirilmiştir. 

Hizbullah Örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalar, önemli sonuçlar vermiş, yüzlerce öldürme, 
yaralama ve bombalama olayı aydınlatılmıştır. 

Sınırötesi askerî harekâtlar düzenlenerek, terörle olan mücadelede, demin de arz ettiğim gibi, 
kararlılık ortaya konulmuştur. Gerek OHAL bölgesi gerekse iç ve dış kaynaklarda örgüte katılım, 
durma noktasına gelmiştir. Terörle mücadelede, alan hâkimiyeti stratejisi benimsenerek, örgütün, 
halkı sindirme ve korkutma şeklindeki amaçları devlet lehine çevrilmiş, böylece, şu veya bu şekil
de var olan destek koparılmıştır. Örgütten kaçışlar ve teslim olmalar artmış, çözülme süreci hızlan
dırılmıştır. Kentlerde çok kısa sürelerde gerçekleştirilen örgütlere yönelik deşifrasyon ve yakala
malar, faaliyetlerin kırsal alana hapsini sağlamıştır. 
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Şu anda, Türkiye'nin durumunu, emniyet ve asayiş ölçüsünde yukarıdaki gibi özetlemek ve 

ana başlıklar altında bu şekilde değerlendirmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvelki görüşmelerimizde size, acil destek programından bahset
miştik. Bu kapsama dahil 21 il ve OHAL Bölge Valiliğine 1 trilyon 146 milyar 200 milyon Türk 
Lirası gönderilmiş bulunmaktadır. Kapsam dışı 26 ile sağlanan 267 milyar 300 milyon Türk Lira
sıyla birlikte toplam 1 trilyon 413 milyar 500 milyon Türk Lirası yardım sağlanmıştır, diğer yatı
rımlar da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde kapsama dahil illere, 1 trilyon 146 milyar 
200 milyon Türk Lirası yardımdan bugüne kadar, 480 milyar 940 milyon Türk Lirası, hizmet ve 
yatırım amacıyla harcanmıştır. Ayrıca, konut yapımı konusunda da büyük merhaleler kat edilmiş
tir; 40 bin kişiyi barındıracak şekilde konutlar dağıtılmış bulunmaktadır, 4 000 konutun daha yapıl
ması planlanmıştır. Bu suretle, 100 bin kişiyi daha konut sahibi yapma imkânına kavuşacağız. 

Değerli arkadaşlarım, görülmektedir ki, bu bölgede, ekonomik tedbirler de süratle alınmakta
dır. Daha önceleri, makine yakmak, iş makinelerini kırmak, giden yatırımları önlemek gibi birta
kım eylemler yapılmaktaydı. Görüyorsunuz ki, artık, devlet yatırımı, ekonomik yatırımlar, buraya 
akmaktadır, akmaya da devam edecektir. Köyleri boşaltılan vatandaşlarımızı, tekrar köylerinde is
kân ettirmek amacımızdır. 12 bin yerleşim yeri vardır; bunları bir arada toplamak oldukça zor iş
tir; amacımız, bunların sayısını daha aza indirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, söylediğim gibi, olağanüstü hali devam ettirmek, bizim için de arzula
nan bir husus değil; ama, alınan bunca mesafe boşa gitmesin istiyoruz. Onun için, sizleri, olağanüs
tü halin uzatılması konusunda vicdanlarınızla başbaşa bırakıyorum ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Değerli Başkanına ve değerli üyelerine saygılarımı arz ediyorum.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun.(RP sıralarından alkışlar) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin on ilde 

dört ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşüyoruz. İçişleri Bakanı Sayın 
Nahit Menteşe, Hükümet adına açıklamalarda bulundular. Milletvekili arkadaşlarımız, parti grupla
rı adına görüşlerini takdim ettiler; ben de, kişisel düşüncelerimi sunmak için huzurlarınızdayım. 

Tüm arkadaşlarımız, terör olayları üzerinde durdular. Gerçekten, terör, bugün, Türkiye'nin en 
önemli sorunlarından biridir. Terör ortamında, insanların can güvenliği yoktur, mal güvenliği yok
tur. Terörist karşısında, hak ve hukuk ortadan kalmıştır. Üstelik, mevcut PKK terörü, millî birlik ve 
beraberliğimizi, ülkemizin toprak bütünlüğünü, vatanımızın bölünmezliğini hedef almıştır. On yıl
dır, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir; yakınlarını, sevdiklerini teröre kurban edenlerin 
sayısı milyonları bulmuştur. Evler, hanümanlar yıkılmıştır. İnsanlarımız, doğduğu, yıllarını geçir
diği topraklarını terk edip, göçe mecbur kalmışlardır. Mallan mülkleri talan edilen yüzbinler, yaşa
yabilme mücadelesi içerisindedirler ve vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlayabilmek 
için, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü koruyabilmek için şehit olan o gencecik askerleri
mizin, güvenlik görevlilerimizin, gençlerimizin cenaze törenlerinde duygulanmayan, üzüntü duy
mayan elbette yoktur. Hepimiz, terörün son bulmasını istiyoruz; PKK isminin yok olmasını, unu
tulmasını diliyor ve temenni ediyoruz. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadele yerine, 
kalkınmak, güçlü ve büyük bir ülke haline gelmek için harcayalım istiyoruz; ama, yine, hepimiz bi
liyoruz ki, bu beklentiler, yalnızca dilek ve temennilerimizle gerçekleşemez; güçlü bir devlet poli
tikası ister. Terörü yok etmek için, kararlı bir hükümete ve tutarlı politikalara ihtiyaç vardır; işte, 
muhtaç olduğumuz şey de budur. 

Ortada terör vardır; katledilen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler vardır; şehit olan askerler, 
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güvenlik görevlileri vardır; yakılan, yıkılan, harabeye çevrilen evler vardır; mezralar, boşalan köy
ler, kasabalar, kentler vardır; büyük kentlerin varoşlarına yığılan bin bir dert ve yeni sorunlar var
dır; ancak, bu Hükümetin tutarlı politikaları yokVe ortada kararlı bir hükümet yok. Türkiye'de ya
şanan terör olaylarını, yalnızca inzibatî tedbirlere havale etmek, aslında, doğrudan doğruya bir po
litikasızlıktır; çünkü, önümüzdeki terör, yalnızca Uç beş günün işi değildir; kaynakları bölgesel de
ğildir. PKK terörü, yeni dünya düzeninin hegemonik güçlerine ait evrensel menfaatlara hizmet 
eden bir haraç haline dönüşmüştür. Güneydoğumuzda, âdeta, geleceğin dünyasında, Ermenistan ve 
İsrail ideallerine uygun zeminler hazırlanırcasına nüfus boşalması yaşanmaktadır. Ekonomik, sos
yal, kültürel boyutlar ve politikalarla yüklü, kapsamlı programlara ihtiyaç varken, iş "ya olacak ya 
bitecek" sloganlarına havale edilebilmekte; üzüntümüz odur ki, bu ucuz politikalar ve sözcükler de 
alkış toplayabilmektedir. Olayı, yalnızca bir iç güvenlik sorununa indirgemek yanlıştır, şiddete kar
şı alınacak inzibati tedbirlere havale etmek yanlıştır. 

Yeryüzünde 3 binin üzerinde etnik yapı, 180 devlet mevcutken, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Batı, kendi içinde entegrasyon ve globalleşme hareketlerine yönelirken bizde tabular kökleş
mekte, sorunlar dış mihrakların çıkarlarına hizmet edercesine, kavramlara kurban edilmektedir. So
runlar, bu tabu kavramları koruma uğruna, azgınlaştırılmaktadır. Her tabu, önümüze, Atatürk'ten 
deliller getirilerek de takdim edilmektedir. Ama, elimde Türk Tarih Kurumunun yayımlamış oldu
ğu, Atatürk'ün söylev ve demeçleriyle ilgili bir sayfa vardır. Burada aynen, şu sözler yer almakta
dır: "Efendiler, meselenin bir daha tekerrür etmemesi ricasıyla, bir iki noktayı arz etmek isterim. 
Burada maksut olan ve Meclisi Alinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir; yalnız Çerkez değil
dir; yalnız Kürt değildir; yalnız Laz değildir; fakat, hepsinden mürekkep anasırı İslamiycdir; sami
mi bir mecmuadır. Binaenaleyh, bu Heyeti Âliyenin temsil ettiği hukukunu, hayatını şeref ve şanı
nı kurtarmak için azmettiğiniz emeller, yalnız bir unsuru İslama münhasır değildir, anasırı İslami-
yeden mürekkep bir külliyeye aittir; Bundan böyle, bunu böylece hepimiz bilmeliyiz, 

Müdafaasıyla iştigal ettiğimiz millet, muhtelif anasırı İslamiyeden mürekkeptir." (RP sırala
rından alkışlar) 

Evet, bu milleti bir arada tutan aslî harç İslamdır, İslam kardeşliğidir. İslamî değerler, ilkeler, 
kurumlar, yeniden birlik ve beraberliğimizin, atılım ve kalkınmamızın bir temel unsuru olarak, öz
gürce tartışılmadan, mevcut sorunlara sunulan İslamî çözümler etrafındaki yasaklar ve tabular kalk
madan köklü çözümlere ulaşmamız mümkün değildir kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma-
yasaklarıyla tartışılamâyan, konuşturulmayan, alternatif düşünceleri ve çözümleri bilinmezlik orta
mına mahkûm eden zihniyet, dünyanın hiçbir yerinde kalmamıştır, yok olmuştur. > 

Sorun şudur: Kapsamlı çözümler arayacak mıyız, yoksa, çözüm arayışlarının önüne, fikir ve 
düşünce özgürlüğünü kısıtlayan, yasaklayan tabuİar mı koyacağız; çözüm arayışlarının önündeki 
engelleri kaldıracak mıyız, yoksa, batağa saplanıp, çözümsüzlüğe mahkûm olmayı, tabular uğruna; 
kabullenecek miyiz... 

Bizim için sorunları aşmak demek, yani çözüm, yeni dünya düzeninin hegemonik güçlerine 
ait evrensel mcnfaatların bölgemizdeki uzantılarına dur demektir. Bu yüzden, onlar, bizi çözüm
süzlüğe mahkûm etmek için, tabuları önümüze koyabilirler; bunu, fundamentalizm gibi, literatür
lerine yerleştirdikleri yeni kavramalarla yapabilirler, bu kavramlarla bizi sorgulayabilirler de; ama. 
biz, çözümlerimizi üretecek açılımı sağlayacak mıyız, fikir ve düşüncenin önündeki prangaları çö
zecek miyiz, çözmeyecek miyiz, sorunları, ağırlaştırmayı mı tercih edeceğiz; işte, önümüzdeki te
rör meselesinde tartışmamız gereken temel konulardan biri, budur. 

Evet, Türkiye'de yaşanan terör olaylarını, inzibatî tedbirlere havale etmek, bir politikasızlıktır. 
Dördüncü yılını doldurmakta olan İktadann yaptığı şey de budur. Her dört ayda bir olağanüstü ha-
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li uzatmakla siyasî sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir. Her dört ayda bir, Hükümet bura
ya geliyor ve aynı cümleleri tekrar ediyor "terör olaylarında azalma vardır" diyor. Yine, kendi ik
tidar dönemine ait düşük rakamlarla son aylardaki rakamları karşılaştırıyor, istatistik, âdeta, yanılt
manın bir aracı haline dönüşüyor. (RP sıralarından alkışlar) Halbuki, iktidarın devraldığı rakamlar
la kıyaslama yapılırsa, terörün nasıl azgınlaştığı açıkça anlaşılır. 

Yine, Hükümet, zaman zaman, olağanüstü halin son kez uzatıldığından söz ediyor. Ya Sayın 
Bakan ya da İktidar sözcüleri bunu ifade ediyorlar; ama, bir türlü, bu "son kez" bitmiyor. Yine, ay
nı şekilde, bu konuda yasal düzenleme yapılıncaya kadar olağanüstü hale devam edileceği belirti
liyor. Dört senedir yapamadığınız yasal düzenlemeyi ne zaman yapacaksınız... Böyle bir umudu
nuz var mı? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biz gelince yapacağız! 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sonra, yasal düzenlemeyi niçin yapacaksınız; 10 ilimiz
de olağanüstü hali kaldırmak için mi, yoksa olağanüstü hali bütün Türkiye'ye yaymak için mi?!. 

Olağanüstü hal, terörü önlemede köklü çözüm için bir tedbir değildir; tersine, olağanüstü hal, 
İktidar tarafından, siyasî sorumluluktan kurtulmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır; yani, siyasî 
sorumluluğu üstünden atarak, siyaset yapma vasıtası olarak görülmektedir. Bu zihniyetin, iktidar
da kalmaya hakkı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) Ya çözümlerinizi ortaya koyarsınız, yanlış ve
ya doğru, uygularsınız, işte çözümümüz dersiniz veya çeker gidersiniz... Böylesine bir siyaset ol
maz, böylesine bir duyarsızlık olmaz. 

Tekrar vurguluyorum; olağanüstü hal, bir çözüm değildir; eğer çözüm olsaydı, terör olayları 
sıkıyönetim döneminde başlamazdı. Eğer, olağanüstü hal çözüm olsaydı, terörün bulunduğu her 
yerde olağanüstü hal uygulaması bulunması gerekirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Halbuki, terör, 10 ilin dışına taşmıştır, büyük kentlere 

sıçramıştır; ama, olağanüstü hal, yalnız 10 ilde uzatılmaktadır. 
Olağanüstü hal bir çözüm olsaydı, Hükümet Programında kaldırılacağından söz edilmezdi, 

Hükümet, olağanüstü halin kaldırılacağını, kaldırılması gerektiğini ifade etmezdi. 
Eğer, olağanüstü hal bir çözüm olsaydı, üç bakan, bu son günlerde, olağanüstü halin uzatılma

sıyla ilgili kararnameyi imzalamakta tereddüt etmezdi; bakanlardan biri imzaladı; ama, oyunun ren
gi belli değil; bakanlardan biri imzaladı; ama, evet oyu vermeyeceğini açıkladı; bir başka bakansa 
"imzalamıyorum" dedi ve istifa etti. (RP sıralarından alkışlar) 

Olağanüstü hali.uzatmakla terörün önlenebileceğine, bu mevcut İktidar dahi inanmamaktadır; 
ama, inanmadığı bir kararla, bir tezkereyle buraya gelmektedir. Dolayısıyla, İktidarın, Hükümetin, 
kendisinin inanmadığı olağanüstü halin uzatılmaması yönünde oy vereceğimi belirtir, hepinize say
gılar sunarım.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın İbrahim Kumaş, şahıslar adına son konuşma... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, Millet Partisi ve 

şahsım adına, saygıyla selamlarım. 
Bugün, Meclisimizde, olağanüstü halin ve Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması görüşme

leri yapılacak ve oylanacak. Olağanüstü hal, sekizinci yılını dolduruyor, 24 üncü defa, uzatma ka
rarı alınması için görüşmeler yapılıyor. Bu bölgede ve ülkemizde terör belasıyla şehit olan, öldü-
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rülen bütün güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara da başsağlığı dili
yor, acılarını paylaşırken, bu yangının bir an önce durdurulmasını, ülkemizin barış ve kardeşlik 
içinde yaşayan mutlu insanlar ülkesi haline gelmesini diliyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğundan bugüne kadar, Sevr'in gerçekleşmesini isteyen 
güçlerin gizli ve açık planlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Güneydoğu Anadolu'da devam eden kan
lı terörün arkasında kimlerin olduğu açıktır. Sözde dost Avrupa ülkeleri, Avrupa Parlamentosu, her 
fırsatta, Türkiye aleyhine kararlar almakta, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu unutarak, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletine ültimatomlar göndermektedir. Son olarak, Batı Avrupa Birliği Asamb
lesinde, Türkiye aleyhinde, İspanyol senatörün, Türkiye'yle ilgili vermiş olduğu rapor onaylanarak 
kabul edilmiştir. Bu raporda, Kürtlere otonomi, siyasî özerklik, kültürel özerklik verilmesini, Tür
kiye'nin Kıbrıs'ta bulundurduğu askeri kademeli olarak çekmesi ve yerine Birleşmiş Milletler as
kerlerinin yerleştirilmesini, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların sorumlusunun Tür
kiye olduğunu ifade eden bir karar kabul edilmiştir. Buna benzer şekilde, Amerika Birleşik Devlet
leri "Kuzey Irak'tan çekilme yönünde, Türkiye bize verdiği teminatı yerine getirmiştir" diye itiraf
ta bulunmuştur. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Martincz "ileri sürdüğümüz ko
şullardan birini, Türkiye, Kuzey Irak'tan çekilmesiyle yerine getirdi. Anayasa ve yasal değişiklik
ler ise, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. Geriye, Kürt sorununa barışçı bir çö
züm arayışı kalıyor. O konuda hayal kırıklığı içindeyim" diye beyanda bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, demek ki, biz, Kuzey Irak'tan, işimizi tamamlamadan, bitirmeden, 
Amerika'nın ve Batılı müttefiklerin emirleriyle çıktık. Bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, Türkiye'ye 
tavsiye niteliğindeki kararlarla, bu ülkelerin kimlerin yanında, kimlerin karşısında olduğu çok açık
tır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Milletini Avrupa Birliğine sokmak isteyenler, bu alınan karar
ları yok mu sayıyorlar... Maalesef, buraya çıkan bütün sözcüler, Avrupa Birliğiyle ilgili, PKK'nın 
arkasında bunlara cüret veren Avrupa Parlamentosu ve yandaşlarından bahsetmediler; Türk Mille
tinden, bu alınan kararları gizliyorlar. Bu topluluğa daha girmeden, Türkiye'yi bölmeye, parçala
maya ve haklarını elinden almaya çalışanlar, bu topluluğa girdiğimizde, devletimizi, Avrupa vesa
yetinde bir devlet yapacak, milletimizi de kültürel çatışma ve çözülme ile toplu intihara sevk ede
ceklerdir. Ülkemizi yönetenleri ve milletimizi, gaflet uykusundan uyanmaya, dinine, devletine, ül
kesine sahip çıkmaya çağırıyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri eski Bakanı Alexander Haig "Çekiç Güç, Şam'dan yar
dım ve destek alan terör örgütü PKK için, güvenli bir alan meydana getirdi" demiştir. Çekiç Güç 
Türkiye'ye hangi sebeplerle yerleştirildi; Çekiç Güç'ün amacı, Ortadoğu'da, ABD ve müttefikleri
nin menfaatlarını koruyup gözetmektir. Bu, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun menfaatlarına aykırıdır; 
tarihsel Türk haklarının inkârı, bu hakların ABD'ye devri demektir. Bir yabancı gücün ülkemizde 
bulunması, Türkiye'nin devlet birliği ve toprak bütünlüğünden rahatsız olan ayrılıkçı güçlere prim 
vermektir; Türk Devletinin hükümranlık haklarının ihlalidir. Bu yanlışlık, Meclisimiz tarafından 
düzeltilmeli, Çekiç Güç, Türk Silahlı Kuvvetlerine yerine bırakarak çekilmelidir. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Çekiç Güç'ü anlatıyor; Çekiç Güç'ü görüşmüyoruz ki... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, dış güvenlik 

çemberi oluşturmakla ve içerde de iç güvenliğimizi tehdit eden faaliyetlere karşı -ne yazık ki- isa
betli tedbirler alamayan, meselelerin farkına varamayan iktidarlarla vakit tüketmiştir. Şurası açık
tır ki, iç güvenliğimizi tehdit eden Güneydoğu Anadolu meselesini ve terörü sınırlayabilecek bir yı
ğın askerî, istihbarı örgütlenme, lojistik, propaganda ve eğitim gibi tedbirler, bu tedbirlerin başted-
biri sayılması lazım gelen devlet yapısını düzeltmedikçe, hiçbir sonuca varamayacaktır. Bu tedbir
lerin başı, Türkiye'yi bir cihan harbi felaketi sonunda derleyip toplayan, güçlü kılan ve dünyaya 
ilan etmiş bulunduğu belgelerden ilham alarak yeniden yapılanma gereğidir. 
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Biz, Millet Partisi olarak, 21 Anayasasının değişim rüzgârlarının Türkiye siyasetini alabora et

tiği, bu değişim çağında 21 Anayasasından mülhem, yeni bir anayasayı siyasal yapılanmanın teme
li olarak görüyoruz. Türkiye, sosyal yapısını parçalamaya iten merkezkaç kuvvetleri, ancak, 21 
Anayasasının "Türkiye'nin dini İslamdır" Anayasa hükmüne dayanarak durdurabilir ve Türkiye 
aleyhine işleyen parçalanma sürecini, Ortadoğu'nun bölge devleti haline gelerek bertaraf edebilir. 
Türk Milletinin varlık ve bekasına ilişkin sosyal, siyasal, moral, dinî, felsefî, demografik, ekono
mik ve hukukî tüm çözümlerin, bölgesel ve cihanşümul çapta olması gerekeceğini, ülkemiz, asla 
unutmamalıdır. Unutmamalıyız ki, zamanımızda hiçbir mahallî, millî ve bölgesel siyaset, insanî ve 
cihanşümul olmadan, yaşama şansına sahip değildir. 

Kısaca, Türkiyemizin, küresel bir siyaset takip eden, insanî mesajı olan bir güç haline gelmek
ten başka seçeneği yoktur. Türkiye, var olmaya, mega güç olmaya mecburdur, mahkûmdur. Güçlü 
olmadığınız takdirde, hiçbir meselenizi hiçbir yerde çözemezsiniz. Ben, Türkiye'nin, güneydoğu 
meselesini ve birçok meselesini de kısa zamanda çözeceğine inanıyorum; ama, birtakım bağlantı
ları var. 

Maalesef, üzülerek ifade edeyim ki, bazı kişiler, iktidara gelmeden önce beyan ettiklerini ikti
dara geldikleri zaman tenkit etmekte; iktidardan gittikten sonra da değişik beyanlarda bulunmakta
dırlar. Bu, devlet yönetimi hassasiyetiyle bağdaşmamaktadır. 

Benden önce, bir arkadaşım ifade etti; bu olağanüstü hal ve Çekiç Güç meselesi, Hükümetin 
bir kanadında, 3 bakan arasında ihtilaf meydana getirmiştir. Bakanın birisini, prensiplerine bağlı ol
duğu için tebrik ediyorum. Bakanımızın birisi de gazetelere beyanat vermiş, imza attığı halde, top
lantıya katılmayacağını ifade etmiştir. Bu yanlıştır... Bu, devlet adamlığı hassasiyetiyle bağdaşmaz. 
Eğer, imza atmışsanız, imzanıza sahip çıkmalısınız, imza atmıyorsanız istifa etmelisiniz. 

Bu ve buna benzer politikalarla, maalesef, ülkede siyaset tıkanmış, vatandaş tereddüt içine 
düşmüştür. Bu, nereden kaynaklanmaktadır; siyasetin ölçüleri, siyasetin prensipleri kaybolmuştur, 
devlet yönetimi de bu haldedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Bize göre, bu ülkenin başına, hangi iktidarın, hangi partinin, 

hangi liderin geleceğinden daha önemlisi,1 bu devletin hangi ölçülerle, hangi prensiplerle yönetile
ceğidir. Ölçüsü olmayan, prensibi olmayan, günübirlik politikalarla ülke bir şey kazanmaz, ülke 
kaybeder ve ben, prensiplere, ölçülere, millî ve tarihî davasına bağlı kalındığı müddetçe Türki
ye'nin güçlü olacağına, bütün meselelerini çözeceğine; iradesini icraya muktedir, güçlü, ileri ve 
mutlu bir Türkiye kurulacağına inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (BBP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kumaş. ' 
Sayın milletvekilleri, olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasına ilişkin Hükümet tezkeresiyle 

ilgili yapılan görüşmeler tamamlanmıştır ve biraz sonra da oylamaya geçeceğim. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

J. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoglu'nun, Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'in, 
Grubu hakkında yanlış değerlendirmelerde bulunması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Kerimoğlu, Başkanlığa müra
caatla, ANAP Grup Sözcüsünün, yaptığı konuşma sırasında, kendi Grupları hakkında yanlış değer
lendirmelerde bulunduğunu, bu konuda düzeltme ve açıklama yapmak istediğinijfade etmişlerdir, 
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Nedir efendim, düzelteceğiniz ve açıklayacağınız konu? ' 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın sözcü, tutanağın 72 nci sayfasında 
"o tarihte, SHP, bunları sırtlarında Meclise taşımak Suretiyle, hem Meclisin hem de memleketin ba
şına bela olmuştur" demektedir, 

BAŞKAN - Sataşmadan dolayı mı söz istiyorsunuz? 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Evet. 
BAŞKAN - İçtüzüğün 70 inci maddesine göre size söz veriyorum. 
Buyurun. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, birliğe, be

raberliğe, hoşgörüye ve el ele tutuşmaya son derece ihtiyacımız olan şu günlerde, Sayın Balcıların 
söylemini, biraz şanssızlık, talihsizlik olarak değerlendiriyorum; bazı gerçeklerin bilerek tahrip 
edilmesinden, Grubum adına, üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum ve buradan Sayın Balcılar'ı 
uyarmak istiyorum. 

Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında -maalesef, içinde yaşadığımız gerçek- terör soru
nu gelmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin bu sorunu mutlaka aşmak zorunda ol
duğuna inanıyoruz. Kaldı ki, terör var oldukça, yolsuzlukların, uyuşturucu ticaretinin, ırkçılığın, ir-
ticanın ve cumhuriyet ve demokrasi düşmanlığının geliştiğini çok iyi biliyoruz. O yüzden, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teröre karşı hiçbir zaman ta
viz vermeyeceğimizin açık olarak bilinmesini diliyoruz; ancak, elbette ki, sevgili ANAP Sözcüsü 
ile Cumhuriyet Halk Partisinin, terörle mücadele konusunda anlayış farklılıkları olacaktır; bunu da 
açıkça söylemek istiyorum. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Belli, belli... Onu vatandaş da biliyor. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bir kere, Sayın Balcılar'm bir gerçeği görmesini dili

yorum... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, cevap mı veriyor konuşma mı yapıyor? 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin; sözcü sözlerini tamamlasın. Ben gerekli müdahale

yi yaparım efendim. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Anarşistleri niye dışarı çıkardınız?!. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Eskişehir cezaevi ne oldu?!. . 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Eskişehir Cezaevinin kapatılış gerekçesi, sizin, insan

lık ayıbı olarak ortaya çıkardığınız o cezaevinin kapatılış gerekçesi güvenlik gerekçelerinden ötü
rüdür. Lütfen, kapatılış gerekçesini okuyun; ona göre burada... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Hiç alakası yok... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Balcılar, ben, sizin gibi değil; sadece, cezaevi

nin kapatılış gerekçesinin kamuoyu tarafından bilinmesi açısından söylüyorum. Kaldı ki, kapatıl
ma aşamasında, Eskişehir Cezaevinin ne olup ne olmadığını uzun uzun anlattık; o noktaya girmek 
istemiyorum. 

Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede, herhangi bir suçluya ya da kişiye verilecek 
cezanın ancak hâkim kararıyla olabileceğini düşünüyorum. Hilkat garibesi olan o cezaevi, bir gar
diyanın cetvelle çizip ortaya çıkardığı bir cezaevidir; bu tespiti yapmak istiyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Yanlış, yanlış... 
MEHMET KERİMOĞULU (Devamla) - Diğer taraftan, burada, Sayın Balcılar'a sormak isti

yorum: Bugün, bunu yapan herhangi bir kişinin, yarın ne yapacağını bilebilmek gibi bir öngörünüz 
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mü var; yani, o sözü edilen kişiler, bugün mahkeme tarafından tutuklanan o kişiler, daha evvelden 
herhangi bir takibata mı uğramıştır; yok böyle bir şey. 

Dediğim gibi, değerli arkadaşlarım, burada, bir şeyi çok yanlış görürüm: Diyor ki değerli söz
cü: "Terörle mücadele konusunda, teröre yataklık eden, terörist örgütün temsilcilerinin idarede bu
lunduğu..." Bu Parlamentodan güvenoyu almış bir hükümete, bir idareye karşı bu tavrı hiç yakıştı
ramadım; ciddî bir partiye hiç yakıştıramadım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Nerede güvenoyu... 

MEHMET KERİMOGULU (Devamla) - Türkiye'de eğer bir suç varsa, onun karşılığında ce
zası da vardır. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Bir ayda 60 kişi öldü... 
MEHMET KERİMOGULU (Devamla) - Şimdi, değerli dostlarım, biz, burada, Türkiye'nin en 

önemli meselesini tartışmaya çalışıyoruz... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Siz, kendi partinizin güvenine bile mazhar değilsiniz, bırakın 

Meclisi... 
MEHMET KERİMOGULU (Devamla) - ...ve bu konuda, grup sözcünüzün yanlışlarını, doğ

rusuyla anlatmaya çalışıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin 

Başbakanlık Tezkeresi (3/1885) (Devam) . 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, müzakeresini tamamladığımız Hükümet tezkeresiyle ilgi

li oylamaya geçeceğim; oylamaya geçmeden önce, Refah Partisi Grubunun bir açık oylama istemi 
vardır; bununla ilgili önergeyi okutuyorum. 

Buyurun: 
Sayın Başkanlığa 

Olağanüstü hal süresi tezkeresi oylamasının, açık oylama şeklinde yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Şimdi, imza sahiplerini arayacağım. 
Şevket Kazan?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Ömer Ekinci?.. Burada. 
Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
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Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. ' 
Yeterli imza sahibi vardır. 
Açık oylamanın şekline dair Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin "kabul", "ret", "çekinser" şeklinde oyunu 

vermesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, kürsü önüne konulacak kupalara oy pusulalarının atılması şeklinde yapılma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, kupalar sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, bu oylamadan sonra ikinci Başbakanlık tezkeresinin görüşmesine başla

yacağız; ancak 10 dakikalık bir ara vereceğim. Onun için, sayın milletvekillerinin salondan ayrıl
mamalarını hassaten rica ediyorum. > 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, on İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin Dört Ay 
Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresinin açık oylamasının neticesini arz ediyorum: 

Oylamaya katılan üye: 366 

Kabul : 223 
Ret ' : 137 
Çekinser : 3 
Geçersi : 3 
Böylece, on ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal, dört ay süreyle uzatılmıştır; hayırlı olsun. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 19.03 

•'. . — © — — ',' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

• - © — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130 \ıncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. -Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin altı ay süreyle uzatılması

na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1886) 

BAŞKAN - Bundan önceki oturumda, Başbakanlığın iki adet tezkeresi olduğunu ifade etmiş
tim; bunlardan birincisini görüşüp karara bağladık, şimdi, ikinci tezkerenin görüşmelerine geçece
ğiz. 

Başbakanlığın, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin altı ay süreyle 
uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'da meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yönelen ve 
sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal düze
nimizi de zorlayacak boyutlara erişen, toplu güç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak, Kuzey 
Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, Birleşmiş Milletler bağlı kuruluş
larınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan " Provide Comfort II " huzur ha
rekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1995 
tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke si
lahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve" 
bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde 
harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine 
göre izin verilmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme aça
cağım; görüşmelerin sonunda da tezkereyi oylarınıza sunacağım. 

Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim. 
Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
İçtüzüğümüzde bir hüküm bulunmamasına rağmen, bundan önce görüşmesi yapılan Hükümet 

tezkeresinde de ifade ettiğim gibi, bu tür tezkerelerde, Hükümet, Yüce Meclisi aydınlatmak için, 
görüşmelerin başında söz talebinde bulunur. 
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Hükümet adına, Yüce Meclise, tezkere hakkında açıklamalarda bulunmak üzere, Dışişleri Ba

kanı Sayın Erdal İnönü; buyurun efendim. 

Sayın Bakan, süreniz serbest, takdiri siz yapacaksınız efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygılarla selamlıyorum., 
Yüce Meclise sunulan Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Huzur Harekâtrkonusunda yapılacak 

görüşmelere bir çerçeve çizmek istiyorum; bu maksatla söz aldım. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç olarak da bilinen Huzur Harekâtı uygulaması, 17 Ocak 1991 
tarihinde, Yüce Meclisimizin 126 sayılı Kararıyla, Hükümete verdiği yetkiye dayanarak başlatıl
mıştır. Dört yıla yakın bir süredir devam eden bu harekâtın ülkemizde konuşlandırılması için, Yü
ce Meclisin 

28 Aralık 1994 tarihli ve 353 sayılı Kararıyla verdiği altı aylık süre, bu ayın sonunda bitmek
tedir. Hükümetimiz, konuyu tüm ayrıntılarıyla değerlendirmiştir; Kuzey Irak'ta son altı ayda orta
ya çıkan gelişmeleri dikkate almıştır; Huzur Harekâtı uygulamasının, bütün bu incelemelerden, bu 
görüşmelerden sonra, altı ay daha uzatılmasını Yüce Meclise önermeyi kararlaştırmıştır. 

Bugün, Huzur Harekâtının uzatılması, yedinci kez, Türkiye Büyük Millet Meclisinin incele
mesine, kararına sunulmaktadır. Dileğim, konunun, ülkemiz çıkarları açısından gerçekçi bir şekil
de değerlendirilmesi; zaman zaman eleştirilen -bence haksız yere- bu Harekât konusunda önyargı
lı olunmamasıdır. Yüce Meclisimizin, ülkemizin çıkarları açısından doğru karar alacağına, her za
man olduğu gibi, içtenlikle inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Huzur Harekâtıyla ilgili çok ayrıntılı bir konuşma yapma
yı düşünmüyorum; konuyu iyice biliyorsunuz. Ancak, uzatma konusunda alınacak bir kararda dik
kate alınmak üzere, hatırlanmak üzere, Harekâtın başlangıç nedenleriyle, harekât çerçevesinde, ül
kemizde konuşlandırılmış bulunan, adını başka türlü söylemek gerekirse, Birleşik Görev Kuvveti 
olan Çokuluslu Güç'ün oluşumu hakkında, Yüce Meclise bir defa daha bilgi sunmak istiyorum, da
ha ziyade, hatırlatmak istiyorum. 

Körfez Savaşının 1991 yılında sona ermesini takiben, Irak genelinde çıkan karışıklıklar, Irak 
yönetimince şiddet kullanılarak bastırıldı. Bunun sonucunda, 1991 Nisan ayının başlannda, Kuzey 
Irak'tan Türkiye'ye doğru kitlesel bir göç hareketi başladı. Çoğunluğu Kürt olan, takriben 500 bin 
Irak vatandaşı, Türkiye-Irak sınırına birikti. Bu muazzam göç dalgası, ülkemiz açısından birçok so
runu da beraberinde getirmişti. Mevcut verilere göre, sadece, maddî bakımdan, bu kadar göçmenin 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, iki ay gibi kısa bir sürede, ülkemiz, yaklaşık 200 milyon dolar 
harcadı. 

Bu göçün, Türkiye için yarattığı sorunları ve bu durumla, tek bir ülkenin başa çıkmasının 
mümkün olmadığını dikkate alan Hükümetimizin -o zamanki Anavatan Partisi Hükümetinin- giri
şimi sonucunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5 Nisan tarihli 688 sayılı Kararıyla, Irak 
yönetimine, kendi halkına karşı uyguladığı sindirme harekâtını durdurmasını, uluslararası toplu
mun Irak ile yürüteceği insanî yardım faaliyetlerini engellememesini, bir çağrı yaparak söyledi. 

Ayrıca, Güvenlik Konseyi, 688 sayılı Kararıyla, üye ülkeleri, göçe zorlanan kitleye yardıma 
davet etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanılarak başlatılan yardım faaliyetin
de, 13 ülkeden, yaklaşık 21 bin askerî personel görev aldı ve 30 kadar ülkece sağlanan yardım mal
zemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtildı, Harekâtın bu ilk aşamasının süresi, iki kere 30'ar günlük süre
lerle uzatıldı. Sonra, amaçlanan hedeflere, 1991 Temmuz ayı başında varıldı ve sığınmacıların ta
mamına yakını Kuzey Irak'a geri döndü. • 
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Bu noktada karşımıza çıkan sorun, görevini tamamlayan Çokuluslu Güç'Un, Kuzey Irak'tan çe

kilmesinden sonra, bölgede, yeni göç hareketlerine yol açabilecek olayların nasıl engelleneceği ol
muştu. Bunu sağlamak için, gerek Irak yönetimine karşı gerçekleştirilen caydırıcılığın devam etti
rilmesi, gerek Kuzey Irak'ta yürütülen insanî yardım faaliyetlerinin sürmesini sağlayacak koşulla
rın korunması amaçlarıyla, Huzur Harekâtının ikinci aşaması başlatıldı ve bugün de uzatma istedi
ğimiz bu ikinci aşamadır. 

Bu çerçevede, koalisyon ortaklarımız, Irak Hükümetine, 36 ncı paralelin kuzeyinde oluşturu
lan uçuşa yasak bölgeye, hiçbir Irak askerî uçak veya helikopterinin girmemesi gerektiğini bildir
diler ve bu kabul edildi. Harekâtın Temmuz 1991'de başlayan ikinci aşaması, Bağdat Hükümetini, 
kuzeye karşı saldırıya geçmekten caydırarak ve bölge halkına yönelik insanî yardım faaliyetinin 
güvenlik koşullarının sürdürülmesine imkân vererek, bu işlevini yerine getirmektedir. 

Huzur Harekâtının ikinci aşamasının uygulanmasından sorumlu Birleşik Görev Kuvveti, ha
len, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın uçak ve personelinden oluşmak
tadır. Bu gücün büyükbir bölümü, İncirlik Türk Silahlı Kuvvetleri Tesislerinde, bazı birimleri ise 
Pirinçlik ve Kuzey Irak'taki Zaho kentinde konuşlandırılmışlardır. Halen Birleşik Görev Kuvveti
nin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da dahil olmak üzere, yaklaşık 1 750 görevlisi, 72 uçak 
ve helikopteri bulunmaktadır. 

Birleşik Görev Kuvvetinin, bir kara kuvveti yoktur. Görevini, esas olarak, 36 ncı paralelin ku
zeyindeki uçuşa yasak bölge uygulamasını denetleyerek ve Kuzey Irak'a insanî yardımların ulaşa
bileceği huzur ortamını sağlayarak yerine getirmektedir. Kuvvet, görevini tamamen yetkili makam
larımızın bilgi ve denetimi altında yapmaktadır. 

Harekât, tarafımızdan belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Harekâtın, Türkiye 
açısından başlıca yararı, ülkemizin ekonomik ve sosyal düzenini ve fiziksel güvenliğini tehdit eden 
ve 1988 ilâ 1991 yıllarında iki kere meydana gelen göç hareketinin bir daha meydana gelmesini ön-
lemesidir. v 

Huzur Harekâtının görev süresinin uzatılmasına ilişkin bir karar alınırken, göz önünde tutul
ması gereken en önemli nokta, 1991 yılındaki göç hareketine benzer bir gelişmenin tekrarına yol 
açabilecek koşulların ortadan kalkıp kalkmadığıdır. Bu koşullar sağlanmadan, yani, bu koşullar or
tadan kalkmadan veya aynı görevi yapacak alternatif bir mekanizma oluşturulmadan Huzur Hare
kâtına son verilmesi, ülkemiz açısından sakıncalı gelişmeleri beraberinde getirebilecektir. 

Huzur Harekâtına, zaman zaman bazı tenkitler yöneltilmektedir. Özellikle, Birleşik Görev 
Kuvvetinin bazı unsurlarının, ilgili makamlarımızın bilgisi ve haberi olmaksızın, ülkemiz çıkarları 
aleyhine faaliyette bulundukları iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, bu gibi eleştiri ve iddiaların hiçbiri 
gerçek değildir. Yukarıda da değindiğim gibi, Birleşik Görev Kuvveti, görevini, tamamen, Genel
kurmay Başkanlığımızca belirlenen kurallara göre yapmaktadır. Kuvvete mensup uçak ve helikop
terlerin uçuşları, Hava Kuvvetlerimizin Diyarbakır'daki İkinci Taktik Hava Üssünün onayladığı 
planlar çerçevesinde ve askerî yetkililerimizin gözetimi altında yürütülmektedir. Türk Silahlı Kuv
vetlerinin denetimi ve haberi olmadan herhangi bir uçuş ve faaliyet söz konusu değildir. 

Sayın milletvekilleri, Huzur Harekâtının sağladığı caydırıcılık, Kuzey Irak'ta nispî bir sükunet 
ortamının yerleşmesine yardımcı olmuştur; ancak, bölgedeki durumun tamamen normale döndüğü
nü söylemek de elbet kabil değildir. 

Irak merkezî yönetiminin, ülkenin kuzeyine uyguladığı ekonomik ambargo devam ediyor. Ku
zey Irak'ta yaşayan halk, gıdadan sağlığa, konuttan eğitime kadar tüm alanlarda yabancı yardım ku
ruluşlarının yardımına muhtaçtır. Irak yönetimi, Kuzey İrak'ın önemli bir bölümüne elektrik ver
memektedir. 
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Mayıs 1994'te Kuzey Irak'ta rakip Kürt grupları arasında başlayan ve bir duraklamanın arka

sından tekrar başlayan çatışmalar, bölgenin istikrarını bozmuştur. Bu ortam, PKK'nın, Kuzey 
Irak'ta, sınırımıza yakın bölgelerde yuvalanmasına olanak vermiştir. 

Öte yandan, Kuzey Irak'taki halk ile merkezî yönetim arasında, Türk-Irak-Suriye sınır nokta
sının hemen güneyinden başlayarak 36 ncı paralelin güneyinde İran sınırına kavuşan temas hattı 
boyunca konuşlanmış bulunan 14 ilâ 18 tümenlik Irak birlikleri, merkezî Irak yönetimine, kuzeye 
karşı askerî bir harekâtı kendi seçtikleri zamanda başlatabilme olanağını vermektedir. 

Kuzey Irak'taki Kürt grupları, Saddam yönetiminin, kendilerini dışlama ve ekonomik ambar
go altında tutan politikasının neden olduğu kopuklukları öne sürerek, bölgede, alternatif bir mahal
lî yönetim oluşturmaktadırlar. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Bir
liği (KYB) liderleri, bu yönde attıkları adımların siyasî bağımsızlığı hedeflemediğini; amaçlarının, 
Irak'ın toprak bütünlüğü içinde otonom veya federatif bir yapı olduğunu iddia etmektedirler. Ku
zey Irak'ta bağımsız bir devletin ortaya çıkması olasılığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
tüm ilgili kararlarında ifadesini bulan, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruması, bu ilke çerçevesinde 
etkisizleştirilmelidir, etkisiz hale getirilmelidir. 

Esasen, Türkiye, Huzur Harekâtına evsahipliği yapmanın bize tanıdığı olanakları, müttefikle
rimizi, bu ilke çerçevesinde birleştirmek için başarıyla kullanmaktadır. Suriye ve İran ile zaman za
man yaptığımız istişareler de bu yöndeki çabalarımızın diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılı içinde, özellikle bazı hükümet dışı yardım kuruluşlarının Ku
zey Irak'ta zararlı faaliyette bulunmaları olasılığını dikkate alarak, Kuzey Irak'a giriş ve çıkışlara 
ilişkin mevzuatımızı gözden geçirdik. Konuyla ilgili etkin önlemler alınmıştır. Artık, Kuzey Irak'a, 
sadece insanî yardım amaçlı geçişlere izin verilmektedir, bunun dışındaki tüm geçişler sıkı kontrol 
altına alınmıştır. 

PKK'nın, Körfez Savaşı sonrasında başgösteren gelişmelerin Kuzey Irak'ta yarattığı otorite 
boşluğundan yararlanmaya çalıştığını biliyoruz; bu, bir gerçektir. Burada çözüme kavuşturulması 
gereken esas mesele, Kuzey Irak'ta otorite boşluğunun nasıl ortadan kaldırılacağıdır. Kanımca, Ku
zey Irak sorununun çözümlenmesi amacıyla, bölge halkı ile, Irak merkezî yönetimi arasında varı
labilecek barışçı bir uzlaşma formülü dışındaki bütün seçenekler, Türkiye açısından, arzu edilme
yen sonuçları da birlikte getirebilecektir. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devletin kurulması, bizim için 
kabul edilebilir bir gelişme değildir. 

Merkezî hükümetin otoritesini, kuzeye doğru zor kullanarak yaymak için yapılacak bir hare
ket de, yol açacağı çatışma ve beraberinde getireceği göç tehlikesinin yanı sıra, PKK'ya daha geniş 
bir hareket serbestisi sağlayabilecektir; hatta, silahlı PKK gruplarına, ağırlıklarını, savaşan taraflar
dan biri veya ötekisi lehine koyma karşılığında belli bir pazarlık yeteneği verebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı olarak, hare
kâtı gerekli kılan koşulları ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz. Bağdat Hükümetiyle diyalog 
kanallarını açık tutmaktayız; Kuzey Irak'a uyguladıkları ambargoyu kaldırmalarını, bölge insanla
rıyla yeniden barış kurmalarını, kendilerine sürekli telkin ediyoruz. Öte yandan, bölge liderleriyle 
temaslarımızda, geleceklerinin, bölünmemiş bir Irak'ta yattığını ve bu gerçekten hareket ederek, 
Bağdat ile makul bir çözüm yolu aramalarının hem kendileri hem de halkları için en akılcı yol ol
duğunu dile getiriyoruz. Ayrıca, bu liderlerle yaptığımız görüşmelerde, PKK terör örgütünün, Ku
zey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanarak bölgede yuvalanmasına izin vermemeleri gerektiği
ni sürekli bildirmekteyiz. 

Bu temas ve telkinlerimizin kısa sürede ve kolayca sonuç vermeyeceğini de biliyoruz; ancak, 
soruna, en kalıcı çözümü sağlayacağına inandığımız bu önerilerimizi tekrarlamayı ve muhatapları
mızı ikna için her türlü çabayı sabır ve kararlılıkla sürdüreceğiz. 
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Sayın milletvekilleri, bu vesileyle, komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi bir 

kez daha vurgulamak isterim. Irak'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla da gü
vence altına alınmış olan toprak bütünlüğünün, gerek Türkiye'nin güvenliği gerek bölgedeki istik
rar bakımından taşıdığı önem, Huzur Harekâtı çerçevesinde işbirliği içinde bulunduğumuz mütte
fiklerimiz dahil, tüm taraflara, bütün açıklığıyla belirtilmektedir. 

Koalisyon ortakları da, her vesileyle, Kuzey Irak sorununun, Irak'ın toprak bütünlüğü çerçe
vesinde çözümlenmesi gerektiğini kabul etmektedirler, teyit etmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, Hükümetimiz, bugünkü koşullarda, Huzur 
Harekâtının sona erdirilmesinin, bölgedeki normalleşme amacına hizmet etmeyeceği, aksine, ulus
lararası ilişkilerimizin ve çıkarlarımızın genel dengesi açısından olumsuz sonuçlar vereceği görü
şündedir. 

Hükümet olarak, Huzur Harekâtının görev süresinin uzatılmasında, ülke çıkarları açısından 
yarar gördüğümüzü karara bağlamış bulunuyoruz. Konuyu, saygıyla, yüce takdirlerinize sunuyo
rum, bir defa daha saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İncirlik'te niye miting yaptık efendim?.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına, Anavatan Partisinden Sayın Doğancan Akyürek, Cumhuriyet Halk Partisinden 

Sayın Adnan Ekmen, Refah Partisinden Sayın Abdüllatif Şener, Doğru Yol Partisinden Sayın Or
han Kilercioğlu söz talebinde bulunmuşlardır. 

Şahısları adına, Sayın Bülent Ecevit, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın 
Ökkeş Şendillcr, Sayın Sadi Pehlivanoğlu, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın Recep Kırış, Sayın Musta
fa Baş, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Ahmet Cemil Tunç, Sayın Abdüllatif 
Şener söz talebinde bulunmuşlardır. 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, eğer mümkünse, ilk olarak Sayın Ekmen 
konuşabilir mi? 

BAŞKAN - Efendim, bana verilen sırayı okudum. 
Soralım; Sayın Akyürek, ilk olarak Adnan Bey konuşmak istiyorlar; siz, sıranızı verebilir mi

siniz? 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Tabiî efendim. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Adnan Ekmen; buyurun efendim. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; kamuoyunda Çekiç Güç olarak bilinen Çok Uluslu Güç'ün görev süresinin altı ay sürey
le uzatılması hakkında, CHP'nin görüşlerini arz etmek için huzurunuzdayım; bu vesileyle, şahsım 
ve Partim adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Körfez Savaşından sonra, Kuzey Irak'ta çıkan olaylarda, 
Saddam yönetimi şiddete başvurmuş ve 500 bini aşkın Kürt, Türkmen, Asurî ve Arap, can havliy
le sınırımıza göç etmişti. Bu göç, sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit ettiği gibi, bu insanların ye
me, yatma ve barınma yükümlülüğünü getirmişti. Bu göçün, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit 
ettiği görülmüştü. Yani, kısacası, olayın büyüklüğü, her yönüyle, Türkiye'nin tek başına çözebile
ceği boyutu aşmıştı. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler kanalıyla, dünyaya çağrı yapılmış ve bu 
çağrı üzerine, 688 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı çıkarılmıştı. Söz konusu karar çerçevesinde, baş
ta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Körfez Savaşında yer alan 13 ülkeden 21 bini aşkın as-
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ker, uçak ve helikopterleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kuzey Irak'ta, askerî ve sivil Irak güvenlik güç
lerini bölge dışına ittikten sonra, sığınmacıları bu bölgeye yerleştirmişti. Buna, "Huzur Harekâtı-1" 
denilmiştir. Bugün Çekiç Güç denilen olayın başlangıcı budur. Yoksa, Amerika veya diğer Batı ül
keleri istedi diye Türkiye'de yabancı güçler konuşlandırılmadı. Türkiye istedi diye bu güçler Tür
kiye'ye gelmiştir. O zamanki İktidar "gelsin" dediği için gelmiştir. 

SALİH KAPUSUZ ( Kayseri)-Gönderin... 

MEHMET ADNAN EKMEN ( Devamla) -Türkiye ve müttefikleri, bölgedeki nispî sükûne
tin devamı ve gelişmelerin kontrol altında tutulabilmesi için, küçük bir askerî birliğin Türkiye'de 
konuşlandırılmasını uygun görmüşler. Buna da "Huzur Harekâtı-2" denilmiştir. 

Bugün Çekiç Güç, uçak ve helikopterlerden oluşan bir filodur. Şu an, Çekiç Güç, İncirlik ve 
Pirinçlik'ten faydalanmaktadır. Bu gücün görev alanı sadece Kuzey Irak'tır ve bu güç, burada ya
şayan Kürt, Türkmen, Arap ve Asurîler için bir şemsiye görevi yapmakta, onları, insanlık düşma
nı Saddam'ın gazabından korumakta; Saddam'ın, bu halklara yönelik olası bir saldırısına uluslara
rası bir caydırıcılık boyutu kazandırmaktadır; ki, böyle bir saldırıya, Türkiye, seyirci kalamaz, kal
mamalıdır da. Zaten, en üst düzey yetkililerimiz, defalarca bunu ifade etmişlerdir. Bir saldırı olası
lığı da her zaman mecuttur. Çekiç Güç'ün varlığıyla, Saddam, böyle bir şeye cesaret edememekte
dir. Diyelim ki, böyle bir çılgınlık yaptı; işte o zaman Türkiye yalnız olmayacak ve yanında müt
tefik güçleri de bulacaktır. 

Saddam, şimdi, Çekiç Güç'ün bölgeden uzaklaştırılması halinde de Kuzey Irak'a saldırmaya
cağını söylemektedir; ama,'geçmiş deneyimler göstermiştir ki, Saddam, güvenilmezdir. Kuveyt'e 
de girmeyeceğim dedi; ama, girdi; çünkü, kan dökücüdür; nerede, ne zaman, kime saldıracağını 
kimse kestiremez. Çekiç Güç bölgeden giderse, büyük bir olasılıkla, Saddam kuvvetleri ile peşmer-
geler arasında çatışmalar başlayacaktır. Bu da sınırımızda kitlesel göçlere neden olacaktır. Hiçbir 
yönetimin, bu kişilere "gelmeyin" demesi de söz konusu olamayacaktır. Yeni Halepçeler olasılığı
nızda kimse göz ardı edemez. Türkiye, böyle bir duruma seyirci kalamayacağını da defalarca ifade 
etmiştir. Çekiç Güç'ün varlığı, Saddam'ı böyle bir çılgınlıktan alıkoyduğu gibi, Saddam'a karşı, 
Türkiye'nin yanına Batı'nın desteğini de koymaktadır. Olası bir çatışma halinde, Türkiye, tek başı
na müdahale yerine, kolektif müdahale imkânına kavuşacaktır. Tek başına müdahale halinde "sal
dırgan, yayılmacı" diye, kolektif bir müdahalede ise "huzuru temin eden bir ülke" olarak nitelen
diriliriz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, Çekiç Güç aleyhinde bazı argümanlara değinmek istiyorum: 
Deniliyor ki, Çekiç Güç, hükümranlık haklarımızı ihlal etmektedir. Oysa, Çekiç Güç'ün Türki
ye'ye gelmesini biz istedik; tamamen kontrolümüz altında görev yapmaktadır; çıkışına da yalnız ve 
yalnız biz karar veririz. Çekiç Güç'ün Türkiye'ye geliş ve geri gönderilme yetkisi, iradesi, doğru
dan bize aittir. Bu irademizi ve yetkimizi kullanmaya hiçbir güç engel olamaz. Bu yetki ve irade
miz hiçbir koşulda kısıtlanamaz, elimizden alınamaz. İşte, o nedenle, hükümranlık hakkımızın ih
lalinden söz etmek yanlıştır. 

Çekiç Güç'ün yasal dayanağı da vardır; bu dayanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakan
lar Kurulunun ilgili kararlarıdır. Burada, bir hususun altını önemle çizmek istiyorum: NATO Pak-
tıyla yapılan bir antlaşmayla, Türkiye'de NATO gücü nasıl varsa, Çekiç Güç de, benzer, karşılıklı 
bir antlaşmayla vardır. 

Aleyhte diğer bir ifade ise "Çekiç Güç PKK'ya yardım ediyor" denilmektedir. Bunu iddia 
edenler, bu konuda herhangi bir delil gösterememektedirler. Üstelik, her uçuşlarında bir Türk ko
mutanın da bulunduğunu unutmaktadırlar. Bu iddialar, daha çok duygusal ve hamasî niteliktedir. 
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Aleyhteki bir diğer argüman da şu: "Çekiç Güç'ün varlığı, Barzani ve Talabani'yi cesaretlen

diriyor; onları, Bağdat'la uzlaşmaz kılıyor" denilmektedir. Evet; Çekiç Güç'ün bölgedeki varlığı, 
Barzani ve Talabani gibi ılımlı liderleri radikal silahlı gruplara karşı koruyor; bu, Türkiye'nin lehi
nedir. Aksi halde, bu radikal grupların, Saddam'dan destek alarak, Ortadoğu'da istikrarsızlık ve ka
rışıklığa yol açmaları kaçınılmaz olacaktır. 

Endişe içinde ifade edilen diğer bir husus da şu: "Çekiç Güç'ün varlığıyla, Kuzey Irak'ta bir 
Kürt devleti kurulmaktadır" deniliyor; ancak, aradan dört yıl geçmiş olmasına rağmen, Kuzey 
Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuş değildir. Kurulacak olsaydı, şimdiye kadar çoktan kurulurdu. 
Bundan sonra kurulacağı iddiası da gerçekçi değildir. 

Yakın bir zamanda, bir sayın genel başkan, basında çıkan bir açıklamasında, Çekiç Güç'e kar
şı olduğunu belirtirken, gerekçe olarak da, Çekiç Güç'Un şemsiyesi altında, Kuzey Irak'ta bir Kürt 
devletinin kurulacağını söylemiştir. Şimdi, bu sayın genel başkana sormak gerekir: Çekiç Güç'ün 
hedefi ilk günden beri bu muydu; yoksa, sonradan mı bü hedefe yöneldi?.. Eğer, ilk günden beri 
Çekiç Güç'Un hedefi buysa, Türkiye'ye neden getirdiniz?.. Hayır, değilse; yani "1991'de Çekiç 
Güç'iin böyle bir hedefi, amacı yoktu; fakat, süreç içerisinde bu hedefe, bu amaca yöneldi" diye
cekseniz, bu iddianızı hangi donelere dayanarak söylüyorsunuz; o günden bugüne ne değişti?.. Ben 
söyleyeyim: Hiçbir şey değişmedi; değişen tek şey, ANAP'ın o gün iktidar, bugünse muhalefet ol
masıdır. Her nedense, ANAP yaparsa doğru, biz yaparsak yanlış oluyor. Oysa, Çekiç Güç'ü Türki
ye'ye getiren ANAP İktidarı, devletin devamlılığı adına tutan da bu İktidardır, 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, bu iddia, varsayımlara dayanan bir senaryodan ibarettir. 
Türkiye, Irak'ın birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem vermektedir. Bu duyarlı
lığını, müttefiklerine, en net şekilde ulaştırmıştır; müttefikler de bu görüşü paylaşmıştır. 

Sayın arkadaşlar, ayrıca, Türkiye, Irak'ın iç dinamiklerini ve doğal siyasal gelişmelerini so
ğukkanlılıkla karşılamalıdır. Kendi içerisindeki soruna, barışçıl, demokratik çözüm bulan Türki
ye'den, hiç kimse, değil toprak parçası, bir avuç toprak bile istemez, isteyemez de. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Çekiç Güç'e "git" diyebilir. 78 uçak ve helikopterin Türkiye'den 
gitmesi sadece bir günü gerektirir. Çünkü, bunlar, kara kuvveti değil, hava kuvvetidir; emir aldık
ları sabahın akşamı Türkiye'yi terk etmiş olurlar; ama, o zaman da, bu güç, başka yerlerde konuş
landırılacak ve aynı faaliyetleri gösterecektir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Cehenneme kadar yolu var; nereye giderse gitsin! 

MEHMET ADNAN EKMEN (Devamla) - Bu, Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini zorlaştıra
cak ve Türkiye'yi sıkıntıya sokacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin, Kuzey Irak'taki durumu denetleme ola
nakları kısılacak; Ortadoğu'daki etkinliği azalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç ne zaman gidecek deniliyor; söyleyeyim: Kuzey Irak'ta bir 
normalleşme olmadan, Çekiç Güç bölgeyi terk edemez; Ortadoğu'daki barış ve istikrar için buna 
ihtiyaç vardır. Türkiye'nin ulusal çıkarları ile bu istikrar arasında çok yakın bir ilişki olduğunu siz
ler de takdir edersiniz. \ 

Sayın arkadaşlar, İrak konusuna değinmişken, bir iki hususun da altını çizmek istiyorum. Pet
rol boru hattı işlememektedir; bunun biran önce açılması gerekir. Bu konuda. Hükümet, gerekli gi
rişimleri yapmalıdır; çünkü, boru hattı çürümektedir; en azından, bu çürümeyi önleyecek akışı te
min etmek zorundayız. 

Bunun kadar önemli bir başka husus ise; Irak, dünyaya, tekrar petrol satışına başladığında, bıı 
petrolün, Kerkiik-Yumtııtalık petrol boru hattından şevkinin teminidir. Müttefikler, bu konuda da 
Türkiye'ye güvence vermelidirler. 
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Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi, Türkiye, Çekiç Güç'ün topraklarımızda konuşlandırılmasına 

izin verirken, en başta kendi çıkarlarını göz önünde tutmuştur; ama, buna rağmen, Körfez Savaşın
da, müttefiklerle hareket ettiği için büyük ekonomik zararlara uğramıştır; kimse, bunu görmezlik
ten gelmemelidir; zira, kalıcı dostluklar, tek taraflı özverilerle yürütülemez. Bu bağlamda, Avrupa 
ile bütünleşme sürecinde, müttefiklerimizden gereken desteği beklemek hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye, Avrupa Birliğine katılma hedefinden vaçgeçemez. Tabiî, bu hede
fe ulaşmak için, müttefiklerimize olduğu gibi, bize de önemli görevler düşmektedir. Biz de, demok
ratik ve ekonomik reformlarımızı hızla tamamlamak mecburiyetindeyiz. 

Bu düşünceler ışığında, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına CHP olarak "evet" diyece
ğimizi arz eder; hepinize saygılar sunarım. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından al
kışlar [!]) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - CHP'ye de bu yakışır(!) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ekmen. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bedrettin Doğancan Akyürek; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri ; Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Gücün Görev Süresinin 30 Haziran 
1995 Tarihinden İtibaren Altı Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Ana
vatan Partisinin görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzdayım; Hepinize saygılar sunarım. 

Sözlerimin başında, Amerika Birleşik Devletlerine yapmış olduğumuz bir ziyaretle ilgili bir 
anımı anlatmak istiyorum. Bundan altı yedi yıl evvel, şu meşhur Ermeni tasarısı sırasında,Türkiyc 
Büyük Millet Meclisince görevlendirilen bir grup milletvekili olarak, onların tabiriyle lobicilik 
yapmak için, Amerika Birleşik Devletlerine gittik. Tabiî, orada, yönetimle temaslarda bulunduk. 
Bu arada, o zamanki Başkan Yardımcısı George Bush -ki, sonradan Başkan oldu- bizi kabul etti 
ve konuyu tartıştık. Başkan Yardımcısı, bize, "evet, böyle bir şey var, görüşülüyor, oylanacak; ama, 
buna idarenin yapacağı bir şey yoktur; bu, Kongrenin elinde olan bir şey; onun için, benim size tav
siyem, gidin, teker teker Kongre üyeleriyle konuşun, onları ikna edin ve bu kararı geri çevirtin" de
di. 

Dediği doğru idi. Gerçekten, kuvvetler ayırımı prensibine göre -ki, Amerika Birleşik Devlet
lerinde tamamen uygulanıyor ve ülkemizde de var olduğu söyleniyor -meclislerin görevini idare
ye; yani, icraya bırakmamak gerekiyor; ama, ülkemizde, yıllardır, Büyük Millet Meclisinin kara
rıyla yapılacak şeyler, işte, burada gördüğünüz gibi, bir hükümet tezkeresiyle buraya getiriliyor ve 
o hükümet tezkeresinin- ki, yanımda, bakıyorum- bundan evvelkilerden hiçbir farkı yok, sadece ta
rihler değişiyor, numarası değişiyor, sayısı değişiyor ve aynen yine buraya geliyor. Yani, buraya 
geldiği gibi çıkıyor. Niye çıkıyor demiyorum; tabiî, İktidar Partisi getirdiği şeyi savunacaktır; ama, 
konu çok önemli bir konudur. Nitekim, daha işin başlangıcından itibaren, yani 1991 yılından itiba
ren ve müteakiben benim de dahil olduğum hükümetlerde -ki, üç defasında ben de imza atmışım-
ve ondan sonraki hükümetler de, bu süreç içinde, konuyla ilgili olarak bir sürü laflar, bir sürü mü
lahazalar, bir sürü tespitler yapılıyor. 

Şimdi, bunlardan birkaç tanesini size okuyacağım. Okurken de, bu sözlerin kime ait olduğunu 
söylemeyeceğim, bakalım siz bulabilecek misiniz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Biz anlarız, muhakkak size aittir... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) - Bize de ait olur; iyi şeyler de var için
de; iyiler bize aittir... 
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"Anlaşmalara dayalı olmadıkça, ülkemizde yabancı askerin konuşlandırılmasına biz daima 

karşıyız." Doğru... "Ülkemizde, Irak'taki muhtemel bir karışıklığa müdahale edeceği söylenen çok 
uluslu bir gücün konuşlandırılmasını kabul etmek, ulusal çıkarlarımıza hiçbir şekilde uygun olmaz. 
Kıbrıs sorunu ve güneydoğuda konuşlandırılan Çekiç Kuvvetin -herhalde Çekiç Güç demek iste
miş, kim söylemişse- ortaya çıkması son derece düşündürücüdür; yani, Irak'ta, merkezî devlet yö
netimi ile, Kuzey Irak'ta ortaya çıkmış olan yerel yönetimin, kendi bulacakları anayasal düzen için
de, bir arada, ahenkli şekilde yaşamaya başladıktan sonra, Huzur Harekâtına, Çekiç Güç'e gerek 
kalmayacaktır." 

En sonuncusu, çok daha ilginç: "PKK'nın, Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanıyor id
diası doğrudur." 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Kim söyledi Sayın Bakan? 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) - Ben söylemiyorum. Bunları kimin söy
lediği birazdan ortaya çıkacak; yavaş yavaş söyleyeceğim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Getirmek kolay, göndermek zor. 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Daha önceki imzalar?.. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) - Duymuyorum sizi; kusura bakmayın; 

duysam cevap vereceğim; ama, neyse, sona saklayalım...(DYP sıralarından gülüşmeler) 
Değerli arkadaşlarım, 1991 yılında, mahut Körfez Savaşının akabinde, Irak'ın statüsü üzerin

de, mevcut durum karşısında, Kuzey Irak'ta, otorite boşluğu sebebiyle birtakım ayaklanmalar olu
yor; ama, bu ayaklanmalar kendiliğinden çıkmış değil. Bunları biraz teşvik eden, projelendiren 
kimseler var; devam edin de biz sizi destekleriz gibi... Ve bunun sonucu olarak* merkezî hükümet, 
bu ayaklanmaları, tasvip edilmeyecek şekilde bastırma yoluna gidiyor ve esasen, kendisi Körfez 
Savaşına sebep olduğu için, başlangıçtaki hareketleri de tasvip edilmiyor. Nitekim, Irak, bunun ce
zasını fazlasıyla ödedi. Bu durumdan sonra, orada yaşayan Kürt kökenli Irak vatandaşları, Türk
menler, hatta Araplar, bilhassa bunlardan Kürt kökenli vatandaşlar, biliyorsunuz, itelemeyle yahut 
da baskıyla hudutumuza kadar geldiler. Tabiî, zamanın hükümeti, bu durumdan kurtulmak için, 
kendi tedbirlerini almakla beraber, işin altından kalkamayacağını anlayınca -ki, kalkamayacaktı-
Birleşmiş Milletlere 2 Nisanda başvurdu. Bizim başvurmamız gibi, aynı konuyla ilgili olarak, ar
kamızdan İran da başvurdu, hatta Fransa da başvurdu. Bunun üzerine. Birleşmiş Milletler, bu işi 
durdurmak için ve göç eden insanların, evvela sağlam hayat şartlarına, sağlıklı bir ortama kavuş
ması, bilahara kendi ülkelerine dönmesi için, Irak Merkezî Hükümeti nezdinde girişimlerde bulun
du ve bunun üzerine, Huzur Harekâtı (Provide Comfort) dediğimiz olay, nisan ayında bu şekilde 
başladı. Ondan sonra, Hükümet, durumu takip etti, eylül ayına gelince -her ne kadar, gelen insan
lar evlerine dönmüşse de- muhtemel bir merkezî hükümet baskısı sonucunda tekrar gelebilirler en
dişesiyle kurulan güç -ki, ilk kurulduğunda 13 ülkeden meydana geliyordu ve 21 bin civarında ka
ra kuvveti de vardı- bu işi bastırmak için, tam teşekküllü bir birlikti. Eylül ayına geldiğimizde, o 
zamanki Hükümet, üç aylık bir uzatma kararı aldı ve bu uzatma kararını alırken de, herhalde du
rum biraz yumuşamıştı ki, kuvvet sayısını 5 bine indirdi ve süreyi de üç ayla sınırladı; yani, olayı 
görmek istedi. Aynı durum tekrar devam etti. Yine, böyle, beklenilen olaylar olmadı; yani, tekrar 
bir baskı, tekrar bir kovalamaca olmadı ve eylül ayına gelindiğinde, Hükümet, yine bir defa daha -
ama, son defa olarak- süreyi 3 ay uzattı. Bu sürenin sonuna gelindiğinde de, oradaki birliğin sayı
sı -yani, bizim Adana'daki ve Diyarbakır'daki birliğin sayısı, daha doğrusu personel sayısı- 1 700 
küsurlara, uçak ve helikopter sayısı ise zannediyorum 70-75 civarına düştü. Yani, olayın ilk başta
ki o sıcaklığı iyice soğumuştu. 
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Ondan sonra, aralık ayında 49 uncu Hükümet geldi; tabiî, 49 uncu Hükümet de gelir gelmez, 

bu konu önüne geldi. O zamanın Sayın Dışişleri Bakanı -şimdi Başbakan Yardımcısı- konuyu Ba
kanlar Kurulunda enine boyuna anlattı ve Bakanlar Kurulunu ikna ederek bir 6 aylık süre istedi. 6 
aylık süre verildi; ama, Sayın Bakan o tarihte dedi ki: "Merak etmeyin; bu 6 aylık süreyi istiyoruz;' 
ama, bu, 6 ayın hepsini kullanacağız manasına gelmez. Durum düzeldiği zaman, bunu kaldırmamız 
da mümkündür." 

Bundan sonra, geldik 1992 Haziranına. 1992 Haziranına geldiğimiz zaman, bir 6 aylık süre da
ha yine Bakanlar Kurulunda kabul edildi. 

Bu arada şuhu söyleyeyim: 1991 yılında, Anavatan Hükümeti zamanında, kuvvetin oluşturul
ması için alınan karar, bir Bakanlar Kurulu kararıydı. Bu karar, daha evvel münakaşalı bir şekilde 
ortaya atılan 126 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak alınmıştı. 49 uncu Hükümet de, birinci uzatma 
kararını, bu, 126 sayılı Yetki Yasasına istinaden aldı; ama "bundan sonra bir uzatma olursa, bunla
rı, Meclis onayından geçireceğim" dedi ve olay bu şekilde devam etti. 

Sonradan görüldü ki, artık bu iş, haziran, hazirandan sonra aralık, aralıktan sonra tekrar hazi7 

ran, tekrar aralık, tekrar haziran diye devam etti ve biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanının söyledi
ği gibi, birinci yetkiye dayalıyı da hesap edersek, 8 defa daha uzatıldı; ama, bu zaman zarfında, ora
daki, kuvvet sayısı düştüğü gibi, iştirak eden devletlerin de adedi düştü; yani, orada, ilk başta 13 
ülkeyle başlay/p devam eden bu harekât, bugün, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve 
Türkiye'den ibaret kaldı. 

Şimdi, Birleşmiş Milletlerin 688 sayılı kararıyla istediği şey neydi; istediği şey, o sığınmacı
ların, tekrardan geri döndürülüp, normal hayat şartlarına dönmesini temindi. Bu, harekâtın üçüncü 
dördüncü ertelemesinden sonra, nispî bir şekilde de olsa, yerine getirildi; yani, ilk baştaki tehlike 
ortada yoktu. Yoktu ki, oradaki kuvvet sayısı da azaltıldı ve bir şey gibi orada kaldı; ama, bunu ya
parken, bu sefer Irak'ın devlet bütünlüğü söz konusu oldu; yani. Kuzey Irak'ın, merkezî idareden 
kopup, müstakil bir devlet haline gelmesi, başta biz olmak üzere ve belki de sadece biz olmak üze
re, rahatsızlık yarattı. 

Şimdi, biz, bu rahatsızlığı önlemek için, bu sefer başka bir yola sevk edildik yahut kendimizi 
sevk ettik. Neydi bu yol; Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak. Peki, bir yandan Irak'ın toprak bü
tünlüğünü sağlamak istiyoruz; bir yandan da, Irak'ı, 36 ncı Paralelin üstüne çıkarmamak için kilit
liyoruz; öbür taraftan, mevcut bölgede, Kuzey Irak bölgesinde alınmasrgereken tedbirlere, biz bi
le, böyle içtenlikle tevessül etmiyoruz; kaldı ki, diğer ülkeler... Zaten, on tanesi -affedersiniz- çe
kip gittiler. Böyle bir boşluk duruyor. 

Şimdi, bu boşluk durdukça, eğer Kuzey Irak'ın bize sınırı olmasa; Kuzey Irak'taki kargaşalık
tan dolayı, o bölgede, bize terörist sızmaları veya terörist üretmeleri olmasa, biz de bir Hollanda 
gibi, biz de bir Fransa gibi, biz de bir İngiltere gibi, belki, pek fazla heyecana kapılmazdık; ama. 
durum o hale geldi ki, bu olayların sonunda, Türkiye, geldi, orada kilitlendi; nasıl kilitlendi; bu
yandan Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlayamadığı müddetçe, Irak 36 ncı Paralelin üzerine geçeme
diği müddetçe ve bir de, orada, o bölgede, insanlar, ekonomik bakımdan, idarî bakımdan, tam ma
nasıyla kargaşadan kurtulup normal bir idareye kavuşamadığı sürece, orada kargaşalık devam etti 
ve bu kargaşalık sırasında, bundan en çok istifade eden, maalesef, terörist PKK Örgütü oldu. 

Nitekim, bu örgütün bu kargaşalıktan istifade ettiğini, bundan altı ay önce, zamanın Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, bakın -başlangıçta söylediğim cümlelerden bir tanesi ovdu- şöy
le ifade ediyor: "Sayın Başkan, son olarak, PKK'nın Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlan
ması'konusuna, iddiasına gelmek istiyorum. Bu iddia doğrudur -Koalisyon Hükümetinin Dışişleri 
Bakanı, o tarihte, altı ay evvel "bu iddia doğrudur" diyor- PKK,. Kuzey Irak'taki otorite boşluğun
dan, gerçekten yararlanmaktadır; ama, bu, Çekiç Güç nedeniyle ortaya çıkmış değildir. Kuze\ 
Irak'taki otorite boşluğu, Çekiç Güç'ün sonucu değil, Çekiç Güç'Un nedenidir." 
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Şimdi, demek istiyor ki, orada Çekiç Güç olduğu için PKK kuvvetlenmiyor; orada PKK oldu

ğu için, Çekiç Güç orada demek istiyor. 
Şimdi, arkadaşlar, 1991'de Birleşmiş Milletlerin 688 sayılı Kararında böyle bir laf var mı; ya

ni, biz, orada, gelişen PKK'yı kontrol etmek için, böyle bir Provide Comfort kurduk diye bir laf var 
mı; yok. O zaman, şu çıkıyor ortaya: bu durumun bu şekilde devam etmesinden zarar görenlerin en 
başında biz geliyoruz ve bizim, âdeta, elimiz kolumuz da bağlı gibi. 

Şimdi, bunu söylemek istemiyorum; ama, görünen odur ki, bu erteleme süreci içinde, geçen 
altı aylar zarfında, Türkiye, dış politika platformlarında, dış politika sahnelerinde, eğer bir ilerle
me, bir aşama kaydetmiş olsa, belki, biz, bu Çekiç Güç'ü bu kadar rahat ve otomatik bir şekilde 
onaylamayacak duruma gelirdik; ama, görünen odur ki, her kuruluştan bir şart önümüze sürülüyor, 
nereye gitsek bir fatura önümüze konuluyor; demek ki, Koalisyon Hükümetimiz, böyle bir sıkışık
lık durumundan "canım, bu Provide Comfort da nereden çıktı, şunu bir altı ay daha erteleyelim, bi
raz daha zaman kazanalım" gibi bir durum ortaya çıkıyor. 

Şimdi, halbuki, bu işin çözümü nasıl olmalıydı; şöyle döneyim geriye: eğer Provide Comfort 
Harekâtı olmasaydı, o şeyleri, biz, kendi güçlerimizle bastırsaydık, şimdi, böyle bir durum yoktu; 
ama, Irak'ta bugünkü durum yine var olacaktı; yani, biz, gelen sığınmacıları kendi imkânlarımızla 
geriye döndürebilseydik, Provide Comfort kurulmasaydı, Irak'taki durum bugünkünden farklı ol
mayacaktı. Şu halde, Provide Comfort -Huzur Harekâtı- bu işte başka yollarda... Esasen, orada 
kalmış olan üç ülkeden iki tanesi, bugün, yine uluslararası arenada, bize karşı gibi hareket ediyor, 
müttefik gibi hareket etmiyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Süreniz doldu, lütfen tamamlayınız efendim. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla)-Tamamlayacağım. 
Tamamlamak için şuraya geleceğim: Bence Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak istiyorsak 

-ki, menfaatimiz burada- bu işi biraz da Irak ile diyalog kurarak yapmamız lazım. Irak'a "sen yan
lış bir hareket yaptın, cezasını da gördün; ama, bundan sonra, sen toprak bütünlüğünü korumak is
tiyorsan, hiçbir zaman kuzeydekilerine hasmane bakmayacaksın, yardımcı olmaya çalışacaksın" 
dememiz lazım ve bu da yetmez; o ambargoyu koyanlara dönecektik "bu toprak bütünlüğünü sa
mimi olarak istiyorsanız, bu ülkenin toprak bütünlüğünü sağlayacak ekonomik koşulları ve ekono
mik tedbirleri de yavaş yavaş almanız lazım" diyecektik. Tahmin ediyorum ki, Irak'ın bugünkü yö
netimi, böyle bir girişimciye sıcak bakacaktır. 

Şimdi, konuşmanın sonuna geleceğim. Son olarak, bir gazete kupürü göstereceğim ve okuya
cağım "Çekiç Güç zararlı" başlığını taşıyor; hepsini okumayayım: "önceki gece TGRT'de yayınla
nan, Sabahattin Önkibar'ın sunduğu 'Alternatif programına katılan Evren ve Güreş'in açıklamala
rı şaşırtıcı bulundu; Evren 'Çekiç Güç artık zarar vermeye başladı, görev süresini uzatmaları hata 
oldu; ama, Türkiye'de hangi hükümet gelirse gelsin. Çekiç Güç'ü kaldıramaz; çünkü, ABD'ye çok 
bağımlıyız, hem ekonomik olarak hem de siyasî olarak' dedi. Güreş de, Genelkurmay Başkanı ol
duğu sırada Çekiç Güç'ü ABD'li meslektaşıyla birlikte oluşturduğunu hatırlatarak 'ancak, sonradan 
bu Güç'ün görevi değişti' dedi. Güreş, Çekiç Güç'ün bölgeye yerleşmesinden sonra PKK'nın Kuzey 
Irak'ta serbest kaldığını ve Irak'ın bölgedeki silah depolarını ele geçirerek büyüdüğünü açıkladı." 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yeni mi uyanmışlar efendim; görevdeyken uyuyorlar mıydı!.. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Lütfen... 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) - Şimdi, bu, böyle devam ediyor. Ondan 

sonra, tabiî, gazetelerde, daha, ufak tefek haberler var; Çekiç Güç ile Öcalan fotoğrafı; ondan son
ra, NGO'ların, bu gönüllü kuruluşların bazı marifetleri.falan... Yani, bunları teferruat olarak söylü
yorum. 
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Netice olarak şunu söylüyorum: Türkiye olarak, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunalım; toprak 

bütünlüğünü elde etmesi için var gücümüzle çalışalım; ama, bunun bedeli, Türkiye'nin toprak bü
tünlüğünün tehlikeye düşmesi olmasın. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akyürek. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün, önce, olağanüstü halin dört ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşme
ler yaptık ve olağanüstü halin dört ay uzatılması bu Mecliste kabul gördü. 

Müzakereler sırasında, PKK terörü, İktidar tarafından, önümüze bir gerekçe olarak konulmuş
tu. Hiçbir politikası olmayan, terörü, olağanüstü hale havale eden bir İktidar için, bu, normal de
ğerlendirilebilir; ancak, keşke İktidarın yanlışları yalnızca politikasızlık olsaydı diyoruz; terörü, 
yalnızca olağanüstü hale havale etmekle yetinseydi; ama, hayır. Ekonomik politikalardaki yanlış
lıklar, dış politika kararlarında, Irak ambargosunda ve Çekiç Güç'ün görev süresini uzatmada orta
ya koyduğu yanlışlıklar, Hükümetin, teröre güç veren bu faktörlere yaşama imkânı sağladığını gös
termektedir. Sorun, sadece politikasızlık değil; aynı zamanda, çelişkiler ve tutarsızlıklardır. 
DYP-CHP İktidarı, zaman zaman "politikasızlık" anlamına geliyor; ama -daha vahimi, daha climi-
zaman zaman da, çelişkiler ve tutarsızlıklar anlamına geliyor. 

Hükümet programında olağanüstü hal ve koruculuk sistemi için söyledikleri sözlerin tam ter
sini uygulamaları, mazur görülebilir bir tutarsızlık olarak değerlendirilebilir; ama, aynı günde (bu
gün) iki farklı etkisi olan, iki ayrı Başbakanlık tezkeresini görüşme talihsizliğini birlikte yaşıyoruz; 
Çekiç Güç'ün görev süresinin 6 ay daha uzatılma talebini içeren bu Başbakanlık tezkeresi üzerin
de görüşmeler yapmak zorunda kalıyoruz; Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyo
nunun bu konuda açtığı yedinci tartışmayı yapıyoruz. İktidar "Olağanüstü hali, terörü ortadan kal
dırabilmek için uzatıyoruz" diyor. Peki, Çekiç Güç'ün görev süresini her altı ayda niçin uzatıyor; 
bunun gerekçesini ortaya koyabilir mi? 

Çekiç Güç'ün PKK terörüne destek verdiğine dair, basın ve yayın kuruluşlarında, yüzlerce, on
larca örnekler yer almıştır. Hatta, resmî televizyonda, TRT'dc yayınlanan haber programlarında, 
Kuzey Irak operasyonları sırasında PKK kamplarında ele geçen malzemlerin, yiyeceklerin, içecek
lerin, konservelerin ve tıbbî malzemelerin üzerinde "USA" damgası olduğuna dair haberler yer al
mıştır. 

Çekiç Güç'c ait tüm malzemelerin, konteynerlerle, denetime tabi tutulmadan sevk edildiği de 
bilinen bir gerçektir. 

İncirlik'te görev yapan güvenlik görevlilerinin bildirdiğine göre, tıka basa dolu olarak havala
nan Çekiç Güç'e ait uçakların boş döndüğüne dair rivayetler ve bilgiler de kamuoyunda yaygınlaş
mıştır. , 

PKK kamplarına, Çekiç Güç helikopterlerinden malzeme atıldığı -bazı Türk güvenlik görev
lilerinin ifadeleriyle- gazetelere kadar yansımıştır, yazılmıştır. 

Evet, bunların tamamı yazılıyor, söyleniyor; ama, İktidar, her seferinde geliyor ve bu kürsüde 
"bunlar doğrulanıyor demek doğru değildir" diye ifadelerde bulunuyor. 

Aslına bakarsanız, İktidarın, Çekiç Güç konusundaki bu ifadelerine rağmen, kalbinin mutma
in olduğu kanaatinde değiliz. Hükümet, bu tezkereyi buraya gönül huzuru içerisinde getirmiş de
ğildir; aslında, büyük bir rahatsızlık içerisinde, sıkıntı içerisinde bunu buraya getirmiştir. 
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KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) - Bakan bile istifa etti. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Çekiç Güç'ten kim memnundur. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Amerika. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Kimin Çekiç Güç'ten memnun olduğu, bazı olaylar de
ğerlendirildiğinde, bazı demeçler değerlendirildiğinde açıkça görülmektedir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - PKK... 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Bu Mecliste bulunan hiçbir arkadaşım, Apo'nun, 
PKK'nın, Çekiç Güç aleyhine bir demeç verdiğine şahit oldu mu? 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Olmadı. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) -Olmamıştır... Demek ki, Çekiç Güç'ün görev süresinin 
uzatılmasından, PKK ve Apo, her zaman memnun kalmıştır. Her Çekiç Güç oylamasından önce, 
ya Irak'la ya da İran'la ilgili sorunlar varmışçasına bazı havaların estirilmesi neyin nesidir, neyin 
ifadesidir; bunun da dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu oylama ön
cesinde bile, Batılı bazı ülkelerin, Türkiye'ye karşı daha önce uyguladıkları silah ambargosunu kal
dırmaya kalkmaları da, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasından kimin memnun olduğunu 
açıkça göstermektedir. . ' • ' " ' 

Dolayısıyla, Çekiç Güç, Türkiye'nin ihtiyaçlarının bir ürünü değildir. Türkiye'deki terörü or
tadan kaldırmaya yönelik bir güç değildir; aksine, Türkiye'de terörü azdırmaya ve artırmaya yöne
lik bir güç niteliğinde bulunmaktadır ve maalesef, uygulanan çelişkili politikalar, tutarsız politika
lar yüzünden, terör, her geçen gün azgınlaşmaktadır ve bugün, terör "sonu geldi, bitti" denilmesi
ne rağmen, yerleşmiş bir sektör haline gelmiştir. Bugün, terör, öylesine bir sektör haline gelmiştir 
ki, bu sektörden palazlananlar vardır, bu sektörden beslenenler vardır ve bu sektörden beslenen, pa
lazlanan kitlelerin, kimselerin bu olayın devamına zemin hazırladıkları da bilinen bir gerçektir. İş
siz bölge gençlerini devşiren bir sektör niteliğindedir bu; tarım ve hayvancılığa kadar el atmış, ka
mu fonlarına kadar el atmış bir sektördür bu. Devletin aktardığı milyarlar, bölgedeki tek canlı eko
nomik faaliyet olan yeraltı ekonomisine kaymaktadır. Akaryakıt kaçakçılığından silah ve uyuştu
rucu kaçakçılığına kadar uzanan bir kaynak PKK'ya doğru akmaktadır. Eğer, geniş bir yelpazede 
değerlendirilecek olursa, gerçekten, Çekiç Güç'ün de bu sektör içerisinde bir yer edindiğini düşün
mek ve ifade etmek lazımdır. Türkiye'de konuşlanıyor, gazete sayfalarına kadar yansıyor, Çekiç 
Güç uçakları Yunanistan'dan yakıt ikmali yapıyor, gıda ihtiyaçlarını İsrail'den karşılıyor; ama, Tür
kiye'ye yerleşiyor ve bir türlü de çıkmak istemiyor. Eğer amaç, terörü yok etmekse, bu sektörü tas
fiye etmek lazım ve eğer amaç terörü yok etmekse, Çekiç Güç'ün görev süresine son vermek lazım
dır. Çekiç Güç'ün görev süresine son vermeden, terör olayıyla mücadele edebilmek mümkün değil
dir. Hükümetin bu konuda tutarsızlıklarına bir çözüm bulması -bir an önce- gerekli bir durumdur. 

Anlaşılmayan, aslında -biraz önce konuşan arkadaşlarımın da gazete sayfalarından verdiği bil
gilere göre- zaman zaman zihinlerimizi karıştıran bir nokta var; buna da dikkatleri çekmek istiyo
rum: Televizyonlarda izledik, Genelkurmay eski Başkanı Sayın Doğan Güreş, Çekiç Güç'ün böl
geye yerleşmesinden sonra PKK'nın güçlendiğini ifade ettiler; ama, hepimiz de biliyoruz ki, göre
vi başındayken, bu durumu böylesine seslendirmemişim Yine aynı şekilde, eski Cumhurbaşkanı 
Sayın Kenan Evren de "Çekiç Güç artık zarar vermeye başladı" diyor; ama, Cumhurbaşkanlığı sı
rasında bunu böylece ifade etmiyordu. Bu, zihnimizi karıştıran veya üzerinde dikkatlice düşünme
mize sebep olan zinciri devam ettirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de, mu
halefetteyken, Çekiç Gtiç'e karşı idiler; ama, iktidarları döneminde görev süresini uzattılar. Dışiş
leri Bakanı Sayın Erdal İnönü, muhalefette iken -hepimiz biliyoruz- Çekiç Gtiç'e çok şiddetli kar-
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şı idiler; ama, kaderin cilvesine bakın ki, bugün, Hükümet sıralarında, Çekiç Güç'ü savunmak üze
re yer almış bulunmaktadır. Vaktiyle, Anavatan Partisi de, iktidarda iken, Çekiç Güç'ün süresini 
uzatmıştı; ama, muhalefetteyken, şimdi, karşılar. 

FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) - Baştan öyle değil. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ama, iktidarlarının son döneminde de... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İktidarda olduğumuz için değil. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Onu da ifade etmek istiyorum. İktidarlarının son döne
minde, Çekiç Güç'ün son defa uzatıldığını ifade etmişler Ve süreyi de, sadece üç ay olarak belirle
mişlerdi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Şimdi doğruyu söyledin. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ama, asıl anlatmak istediğim şey bu değil. 
Değerli arkadaşlarım, burada çözmemiz gereken bir nokta var. Yani, bu durum nedir; birinin 

bunu bize açıklaması lazım, izah etmesi lazım; açık yüreklilikle ve cesaretle bunun bize açıklan
ması lazım. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Şener, hani devlet devamlıydı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Neden, muhalefetteyken, görev başında değilken, Çekiç 
Güç'e karşı çikılıyor ve iktidar olanlar, neden -ama, yüreklice değil, heyecanla değil, istekle değil-
uzatılması için bir tezkereyi, boynu bükük, Meclise gönderiyorlar. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sihirli bilgiler... Sihirli bilgiler... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Gerçekten, bunun açıklanması lazım; milletin bilmediği 

bir şey varsa, açıklığa kavuşması lazım, birilerinin bunu bize anlatması lazım. Belki, bunu Anava
tan Partisinden isteyebiliriz; ama, o günkü koşullarla bugünkü koşullar arasında bazı değişiklikler 
olabilir. Bunu, aslında, bize, açıkyüreklilikle, İktidarın anlatması lazım... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Büyülenmişler. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...bilmediğimiz ne varsa ifade etmesi lazım. Bu açıkla
mayı, açıkyüreklilikle, İktidardan beklediğimizi burada ifade ediyorum. 

i Ancak, eski Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evreri, cümlelerine şöyle devam ediyor: "Türkiye'de 
hangi hükümet gelirse gelsin, Çekiç Güç'ü kaldıramaz; çünkü, ABD'ye çok bağlıyız." Bunun anla
şılabilir, makul bir gerekçe olduğu kanaatinde değilim; fakat, ben, bu noktada, şunu ifade edeyim: 
Sayın Kenan Evren, eksik söylüyor. Aslında, cümlelerine şöyle devam etmesi lazım: Çekiç Güç'ü, 
ancak ve ancak Refah Partisi iktidarı kaldırabilir. (RP sıralarından alkışlar) Bunu demesi, ilave et
mesi lazımdır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) ~ Kenan Evren'den medet mi umuyorsun? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet değerli arkadaşlarım, bunun açıklanması lazım. 
Eğer, basına açık toplantılarda bu anlatılamıyorsa, İktidara öneriyoruz; bir gizli oturum yapalım, bu 
konuyu enine boyuna tartışalım ve karşılıklı meseleyi halletmiş olarak buradan ayrılalım. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Yapamazlar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - İktidar ve muhalefetteyken ortaya konulan bu farklı ifa

delerin, bana kalırsa, anlattığı iki cümlelik bir gerçek vardır; o, iki cümleden birincisi şudur: Çekiç 
Güç, Türkiye için zararlıdır. Görevi devraldıktan sonra bırakanların ifadesine göre de, devralma
dan konuşanların ifadesine göre de, Çekiç Güç'ün Türkiye için zararlı olduğunu, Türkiye'den çekip 
gitmesi gereken bir güç olduğunu,.aslında uzatma talebinde bulunanlar da itiraf ediyorlar ve kabul
leniyorlar. Bu sebepten dolayıdır ki, Çekiç Güç, mutlaka Türkiye'yi terk edip gitmelidir. 
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Eğer "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyorsak; buna inanıyorsak, Çekiç Güç'iin görev 

süresine son vermek, millî bir borcumuzdur, vatan borcumuzdur, haysiyet davamızdır. (RP. sırala
rından alkışlar) Bu karar, bağımsızlık kararımızın ve kararlılığımızın ifadesi olacaktır. "Türkiye ba
ğımsız bir ülkedir" diye haykırmanın vaktinin geldiğinin de, bu tezkerenin müzakere edilmiş oldu
ğu bugün de, önümüzdeki bir gerçek olarak durduğunu ifade etmek istiyorum. Samimî kanaatim 
odur ki, bu gür ses, ancak bu Meclisten çıkabilir; çünkü, biz, milletin temsilcileriyiz. 

Çekiç Güç'ü yalnızca Hükümet istiyor; o da, isteyerek değil, boynu bükük, tezkereyi Meclise 
gönderiyor. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - CHP'de istiyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Aslına bakarsanız, ordu, Çekiç Güç'ün devam etmesini 
istemiyor; emeklilik sonrası beyanatlar bunu ifade ediyor. (RP sıralarından alkışlar) İşçiler istemi
yor, sendikalar istemiyor, sivil kitle örgütleri, odalar, barolar istemiyor, üniversiteler istemiyor, 
halk istemiyor, 60 milyon vatandaşımız "Çekiç Güç'e hayır" diyor. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Milletvekilleri de istemiyor. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Çekiç Güç'ün görev süresinin her uzatılışından önce, ba

zı gazeteler, milletvekilleri arasında anketler yapıyor ve bu anket sonuçları da yayımlanıyor. Tek 
tek, bireysel olarak milletvekillerine sorulduğu zaman, büyük çoğunluk "Çekiç Güç'ün kalması za
rarlıdır, gitmesi lazımdır" diyor; ama, ne hikmetse, her oylamadan önce veya tezkere Meclise gel
meden önce, Amerika, Fransa, İngiltere ve Türkiye dörtlü zirvesi toplanıyor; Türkiye'ye "Çekiç 
Güç'ün görev süresini uzatın" diyorlar ve Başbakanlık tezkeresi geliyor; gelen bu tezkere üzerinde 
de, gruplar, buna mecbur olduklarını, parti yönetimlerinin bunu kendilerinden istediklerini zanne
diyorlar ve burada oy verme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. İşin garibi, bu oylama öncesinde 
-daha tezkereyi bugün görüşüyoruz- birkaç gün önce, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan
lığı Sözcüsü, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmış olmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür edi
yor. Yani "Çekiç Güç'ün görev süresini nasıl olsa uzatacaksınız; ben, peşin peşin teşekkür edeyim" 
diyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, gerçekten, Meclis için, bizim için, düzeltilmesi gereken bir durumdur. 
Bunu, bir an önce düzeltmek zorundayız; bu, bizim, millî bir onur meselemizdir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini böylesine önemsiz görenlere, bu Meclisin, gücünü göstermesi lazımdır. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, millî bir görevdir; bu, bir bağımsızlık kararıdır. Açıkçası, bu
nu, bu Mecliste bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımdan beklediğimi de ifade etmek istiyorum; 
çünkü, oyu milletten alıyoruz, yetkiyi milletten alıyoruz; sözü, vaadi millete veriyoruz; ama, he
sabı Amerika'ya vermediğimizi gösterelim diyorum. 

, Evet, aslına bakarsanız, ben, şahsî kanaatimi ifade etmek istiyorum: Bakanlar Kurulundan bu 
tezkere geldi ve Mecliste Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması bekleniyof.Hükümet, aslında "hayır, 
bunun uzatılmasını istemiyorum" diyememiştir ve öyle inanıyorum ki, Sayın Başbakan da dahil ol
mak üzere "ah, keşke, şu Meclis, şu tezkereyi reddetse" diye bekliyor. Gelin, bu beklentiyi, biz, öz
gür irademizle, kararlılığımızla ortaya çıkaralım. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu kararlılığı, bu Meclis göstersin; 19 uncu Dönem Meclisi göstersin; bunu, biz gösterelim. 
Bu kararlılığı göstermek için, önümüzdeki seçimleri, seçimlerin yenilenmesini beklemeyelim; önü
müzdeki seçimlerden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Refah Partisi Grubuna ait milletve
killerinin parmaklarının ormanlar gibi kalktığı bir dönemi beklemeyelim. (RP sıralarından alkışlar) 

Hepiniz biliyorsunuz ki, Refah Partisi iktidarıyla birlikte, Çekiç Güç, Türkiye'de, artık konuş-
lanamayacaktır ve çekip gidecektir. (RP sıralarından alkışlar) 
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SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Biz geleceğiz, onlar gidecek. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ama, ben, diliyor ve temenni ediyorum ki, bu şeref, bu 
onur, bu gurur 19 uncu Dönem Meclisine ait olsun. Hükümetimizin de bizden beklediği bu eğili
mi, yürekten temenniyi, biz, burada gerçekleştirelim. 

Evet, değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın; buyurun efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hepimizin bildiği bir gerçek var; kimse, milleti yanılt
masın, Çekiç Güç, insanî nedenlerle burada değildir. Sayın Hükümet, bunu, zaman zaman önümü
ze getiriyor. Çekiç Güç, bir Amerika Birleşik Devletleri gücüdür; Birleşmiş Milletlere bağlı bir güç 
dahi değildir; Amerika Birleşik Devletlerinin, Ortadoğu'daki ekonomik çıkarlarının bir bekçisidir; 
Amerika Birleşik devletlerinin, Ortadoğu bağlantılı siyasî nüfuz yayılmacılığının bir sonucudur; 
Amerika Birleşik Devletlerinin, Ortadoğu petrolleriyle ilgili hesaplarının, İsrail'in güvenliğiyle il
gili hesaplarının bir parçasıdır ve Çekiç Güç'ün aslî işlevi -kim ne derse desin; kim, hangi yorumu 
yaparsa yapsın- Amerika Birleşik Devletleri bayrağını, Kuzey Irak ve Körfez petrolleri üzerinde 
dalgalandırmaktır. ; 

Peki, böylesine bir noktada, Çekiç Güç'ün insanî nedenlerle bölgede olduğunu söyleyebilmek 
mümkün mü? Nerede, Amerika Birleşik Devletlerine ait birtakım güçler, insanî nedenlerle birta
kım yerlerde bulundular; 1948'den beri, Keşmir'deki soykırım önlenebildi mi; İsrail'de, Filistin'de 
işlenen katliamlara, kemik kırmalara son verilebildi mi; Azerbaycan'da, Bosna-Hersek'te, Çcçcnis-
tan'da işlenen zulümler karşısında, bu Batılı güçlerin böyle insanî gerekçeleri ortaya çıkarabildiği
ni gördük mü? 

Kuzey Irak konusunda, hepinizin bildiği bir gerçek var; vaktiyle -bildiğiniz- bir Halepçe kat
liamı yaşandı; 5 bin insan, o dönemde zehirli gazlarla öldürüldü, katledildi; ama, o Halepçe katli
amının yaşandığı günlerde, Batı, Saddam'ın arkasındaydı ve hiçbir uluslararası kuruluş, Halepçe 
katliamdan dolayı Irak'a bir yaptırım uygulamamıştır. Hatta ve hatta, Saddam, sözle dahi, uyarıl-
manuştır; resmî mercilerin hiçbirinde, bu tavır, sergilenmemiştir, ortaya konulmamıştır; ama, Ha
lepçe katliamını, Batıda, en sert dille kınayan kuruluşlar hayvan haklarını koruma dernekleri ol
muştur, zehirli gazlardan dolayı; bilmem kaç bin koyun, kaç bin sığır, kaç bin tavuk öldü diye. " 

İnsan haklan ihlallerini, hiçbir zaman dikkate almayan, öne çıkarmayan; ama, hayvan hakla
rıyla ilgili konulan dahi Müslümanların hakları önünde gören bir zihniyetin, insan haklan gerekçe
siyle o bölgede yer aldığını söyleyebilmek, düşünebilmek mümkün değildir. (RP sıralarından alkış
lar) Bu noktada, Çekiç Güç, Amerika Birleşik Devletlerinin politikalarının bir gereği olarak orada
dır; ama bizim politikalarımız nerede diye soruyoruz. Bizim hedeflerimiz, ideallerimiz nerede di
yoruz ve1 bizim ilkelerimizle* ideallerimizle, hedeflerimizle Çekiç Güç'ün oradaki varlığını telif 
edebilir miyiz, uzlaştırabilir miyiz diyoruz. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Yeter artık, dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorsun. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sayın Başkan, bu hikâyeleri çok dinledik. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet; uzlaştıramayacağımızı ifade ediyoruz. Dolayısıy

la, mademki uzlaştıramıyoruz ve mademki iktidar, gönlünden, kalbinden bu Meclis bu tezkereyi 
reddetsin diye bekliyor, temenni ediyor; gelin, hep birlikte burada onurlu bir karar verelim. Tek tek, 
şahsen içinde olduğumuz düşünceleri burada fiilen ortaya koyalım, Çekiç Güç'ün görev süresinin 
uzatılmasına ret oyu verelim diyorum ve saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Şener, konuşmanız sırasında burada bulunmayan, bulunmasına da imkân olmayan bir 
eski Sayın Cumhurbaşkanından bahsederken, onun bir gazetede çıkan demeçlerine atfen konuşma 
yaptınız ve sonra, onun konuşması olmayan; ama zannediyorum sizin bir arzunuzu ifade eden bir
kaç cümleyi de ona mal ederek söylediniz. Sanıyorum, onun adına konuşmak değil, bir arzuyu ifa
de ettiniz. Çünkü Meclis İçtüzüğümüz burada bulunmayan kimselerle ilgili beyanda bulunmayı 
hoşgörmüyor. Böyle bir düzeltme yapma ihtiyacını duydum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Anavatan Partisi 

Grubuyla ilgili küçük bir düzeltmeye ihtiyaç vardır. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkmazcan. -

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Anavatan Partisinin, Çekiç Güçle ilgili tutumu, iktidar
da veya muhalefette oluşuyla değişmemiştir. İktidardayken son defa uzatılması gereğini duymuş
tur. O zaman, Çekiç Güç'ün teşkil edilmesindeki amaç belliydi. Bugünkü şartlar içinde, Çekiç 
Güç'ün Ortadoğu'da konuşlanmış olmasının sonuçları ortadadır; buna göre durumunu tespit etmiş
tir; iktidar muhalefet pozisyonuna göre değil. 

Bir de, zatı âlinizin başladığı düzeltmenin şöyle devam etmesi gerekliydi: Sayın Sözcü, Kenan 
Evren, Cumhurbaşkanı iken şöyle düşünüyordu, Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra, Çekiç 
Güç'ün aleyhinde konuşuyor gibi bir şey söyledi. Burada bir bilgi yanlışı var; tutanaklar yönünden 
ifade edeyim: Sayın Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Çekiç Güç yoktu. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. Ben, o konuya hiç girmek istemedim; çünkü beni aşı
yor. Ama, ben, sadece, kişilerle ilgili sözler konusunda Sayın Şener'i uyarmak ihtiyacı duydum; 
zaten, o da, büyük bir anlayışla karşıladı. 

Teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu; buyurun. (DYP sıralarından alkış

lar) 
- DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkelerin tarihlerinde öyle konular vardır ki, bu konular, her zaman belli bir seviyenin üstün
de tutulur ve mümkün olduğu kadar da, ülkenin âli menfaatları istikametinde siyaset sahnesinden 
de bir kenara itilmek istenir. Çünkü, bu konular, o ülkenin millî menfaatlarıdır, yüksek menfaatla-
rıdır, ülkenin güvenliğiyle, geleceğiyle, nesilleriyle ilgili konulardır; işte, Çekiç Güç de, bu konu
lardan bir tanesi. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Çekiç Güç'le ilgili olarak birçok değerlendirmeler yapıldı; ger
çekten, çok faydalı fikirler gündeme getirildi. Bir noktayı burada belirtmek istiyorum: Çekiç Güç, 
Türkiye'nin, özellikle, iktidarımızın, terörle uğraştığı bu dönemde, terörün ve onun bitirilmesinin 
bir bacağıdır; onunla çok yakından ilgilidir. 

Hatırlar mısınız, hepimiz bu kürsülerde, terörün kaynağına gidelim, terörün kaynağını kuruta
lım diyorduk. İşte Çekiç Güç'ün, bize sağladığı bazı avantajlar sebebiyle, terörün kaynağıyla, diğer 
bir deyimle, güvenlik kuvvetlerimizin Kuzey Irak'ta terörün kaynağına inmek üzere yaptığı hare
kâtlarla da çok yakın ilişkisi vardır. , 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Paşam, Amerika'da beraberdik, orada, karşı çıkıyor-
dun. 
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ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakin bir noktaya temas edece

ğim : Partimiz seçimlerden evvel, muhalefette iken karşı çıkıyordu; ben bunu müteaddit defalar 
söyledim. Karşı çıkılan husus, gücün kara kuvvetiydi, Silopi'de 5 bin kişilik konuşlandırılmış olan 
kuvvetti. Bizim kara kuvvetimiz var değerli arkadaşlarım. Sınırlarımızın emniyetini sağlayacak si
lahlı güçlerimiz, kahraman ordumuz/emniyet kuvvetlerimiz var. Bizim iddiamız oydu, çok şükür 
ki, siz de onu, zamanı gelince kaldırdınız. , 

Değerli arkardaşlarım, bir hususun üzerine ağırlık vermek istiyorum: Maalesef, Çekiç Güç'ün 
yapısı hakkında bazı müphem noktalar var: Şunu gayet açık olarak söyleyelim, değerli konuşmacı
lar çok güzel açıkladılar; Çekiç Güç'ün sadece savaş uçakları ve 15 helikopteri var. Yerde hareket 
eden, NGO dediğimiz hükümet dışı kuruluşların Çekiç Güç'le bir alakası yok; bunu devamlı ola
rak vurguluyorum ve Çekiç Güç'ün vazifelerinden birisi savaş uçaklarıyla caydırıcılıktır; Saddam'a 
diyor ki, eğer 36 ncı paralelin kuzeyine geçersen... 

Değerli arkadaşlarım," 1991 Nisanında 500 bin kişi Türkiye'ye sığındı" diyorsunuz; bunun bü
yük bir çoğunluğu Türkmen kardeşlerimizdi; 400 binin üzerinde Türkmen vardı. Bugün Zaho, Do-
huk ve Dicle arasında, Erbil'in kuzeyinde ve güneyinde 500 bin kişiye yakın Türkmen kardeşimiz 
var. Gönül arzu eder ki, 36 ncı paralel çizilirken, bütün Türkmen kardeşlerimiz bu emniyet çizgi
sinin kuzeyine alınsın. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, Türkiye'de, Çekiç Güç'ün yapısı bazı noktalarda -belki- karış
tırılıyor; şu şekilde açıklamakta ve bilmekte fayda var: Çekiç Güç'ün yapısını ve sorumluluklarını 
çok iyi bilelim. Diyorlar ki "Çekiç Güç, bölgede emniyeti sağlayamamıştır." Değerli arkadaşlarım, 
Çekiç Güç'ün bölgede emniyeti sağlamakla ilgili bir sorumluluğu yoktur. Diyorlar ki "Türkiye ola
rak, Çekiç Güç'ü biz kuralım." Değerli arkadaşlarım, Çekiç Güç'ün en önemli özelliği, uluslarara
sı, çokuluslu bir kuvvet olmasıdır. Yani, Saddam'ın 36 ncı paralelin kuzeyindeki harekâtı, tek bir 
bayrakla değil, 4 bayrakla karşılaşır ve uluslararası bir sorundur. Eğer, onu, siz, tek bir bayrağa in
dirmeye kalkarsanız, o zaman, Saddam ile Türkiye'yi, bizatihi, karşı karşıya getirirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu terörle ilgili Kuzey Irak'ta bundan 
birkaç ay evvel yapmış olduğumuz geniş operasyonda, Çekiç Güç'ün perdesinden faydalanmayı 
daima hatırladık ve hatırlamalıyız. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Hikâyeleri bırak!.. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) - Ayrıca, Çekiç Güç, Millî Güvenlik Kurulumuzun bir 

teklifiyle Hükümetimize gelmiştir. Millî Güvenlik Kurulumuz, anayasal bir kuruluştur. Türkiye'nin 
millî güvenliğini ilgilendiren konularda, Hükümetimize teklifte bulunmaktadır. 

Hal böyleyken, hem bir yandan Millî Güvenlik Kurulumuz bu teklifi yapacak hem de Hükü
metimiz, bunun ihtiyaç olduğunu görecek ve ondan sonra, Yüce Meclisimize gelecek, elbette bu
rada tartışacağız, birçok fikirleri söyleceyeceğiz; ama, doğrusunu bulacağız, Türkiye'nin menfaati 
nerede ise, ona doğru gideceğiz. Yoksa, Türkiye'nin âli menfaatlarının, uluslararası arenada, elbet 
diğer devletlerle, özellikle, içinde bulunduğumuz koşullarda ilişkilerinin bozulmasını isteyenlerde 
olabilir; bunlar, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu daha hatırlatmak istiyorum: Türkiye hükümetleri, geçmişte, 
kararları bizzatihi kendisi vermiştir; bugün ve gelecekte de yine kendisi verecektir. Hiçbir yerin ve
ya hiçbir devletin baskısı altında kalmamıştır. Bunu kabul etmemiz bizim için çok üzücü olur. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel söylediğim gibi, maalesef, bazı konuları siyasete getirmek 
istiyoruz. Bazıları kalkıyor, yeni yeni yöntemler, yeni yeni usuller buluyorlar; ama, bunların hep-
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sinin altında yatması lazım gelen, Türkiye'nin menfaatlarıdır. Ben, burada, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına konuşuyor, sizlere onun fikirlerini aktarmaya çalışıyorum; Türkiye'nin menfaati, benim 
milletimin menfaati neyse onları anlatıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce sizlere arz ettim; konu, olağanüstü halle çok yakından ilgili
dir. Bakınız, İran'a harekât yapmak istedik veya bize öyle birtakım bilgiler intikal etti; ama, bu olay 
karşısında Kuzey Irak'takinden daha serbest olamadığımızı da bir kere daha gördük. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım burada konuşurlarken, görevde bulunan bazı eski yö
neticilerin sözlerini aktardılar. O zaman başka sorular da gündeme gelir ki, tahmin ediyorum bu so
ruları, sizler hepiniz burada sormaktasınız. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz süreler içinde Irak'ta neler olmuştur; günümüzde Irak'ta be
lirsizlik ve istikrarsızlık halen sürmekte, koşullarda bariz bir iyileşme, maalesef, görülmemektedir. 
Irak da, halen, Birleşmiş Milletlerle olan ilişkilerini, arzu edilen seviyeye getirememiştir. Saddam, 
dünyayla ve Birleşmiş Milletlerle ilişkilerini arzu edilir seviye getirsin; bunu biz de çok istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu koşullarda, Huzur Harekâtına son verilmesiyle, Türkiye, istemediği 
halde, yeniden, bazı sorunlar yumağıyla, tek başına, karşı karşıya kalabilir; çünkü, o günden bugü
ne, Kuzey Irak'ta gözle görülen belli bir değişiklik olmamıştır. 

Bazı arkadaşlarımın, ileri sürdüğü fikirlerde doğruluk payı vardır; ama, Kuzey Irak'ta bağım
sız bir devlet oluşturulmasına yönelik eğilimleri, bölgedeki otorite boşluğunu, PKK'nın ülkemize 
yönelik faaliyeti için elverişli bir ortam teşkil etmesini, Türkiye'nin Körfez krizinde uğradığı eko
nomik kayıp ve zararlarının sürmesini, sadece Huzur Harekâtına bağlamak, kanatimce, haksızlık 
olur. Değişik şartlar altında cereyan etmiş, değişik koşullar ihtiva eden Irak olayını, diğer bölgesel 
olaylarla irtibatlandırmak, noksan ve hatta, bazen yanlış değerlendirmelere de sebep olur. 

Daha önceki süre uzatımlarında da belirtildiği gibi "Çekiç Güç" olarak adlandırılan çokuluslu 
görev kuvvetinin, Türkiye'de konuşlandırılmamasının^ Irak ve bölge üzerindeki niyetleri engelle
meyeceği ve hatta, olayların, Türkiye'nin kontrolünden çıkmasını sağlayacağını da göz önünde bu
lundurmalıyız. 

Kaldı ki, çokuluslu koalisyon ortakları, Irak'ın bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü 
daima garanti etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin -zannedersem 686 ve 687 sayılı- kararları gayet 
açıktır... Türkiye, Suriye ve îran, Irak'ın toprak bütünlüğünü daima teyit etmekte ve bunun dışın
da bir hal tarzını kabul etmeyeceğini, her defasında, vurgulamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Çekiç Güç ve tüm faaliyetleri, yetkili Türk makamlarınca kontrol edil
mektedir. Giren eşyalar, gümrükten yüklenip bölgelere indirilinceye kadar Türk makamlarının 
kontrolü altındadır. Bazı iddialar var, arkadaşlarımız onları söylediler; ama, ben, müteaddit defalar 
yetkili makamlara sordum; hiçbir kanıt yoktur değerli arkadaşlarım. Biz, kontrol olarak, yetkili ma
kamlarımıza itimat ediyoruz ve kanıt yok. "Kanıt gösterin" diyorlar; aksi takdirde, her şey, bir söy
leşi halinde kalmaya mahkûmdur. 

Değerli arkadaşlarım, böylece, harekât, tamamen egemenlik haklarımız içinde bir uygulama
dır, bunda hiç kimsenin bir şüphesi yoktur. Türkiye, ulusal çıkarlarının gerektirdiği hallerde, Hu
zur Harekâtını uzatma hakkına sahip olduğu gibi, her an Huzur Harekâtını kesme hakkına ve bu 
kuvvetleri geldiği yere gönderme hakkına da sahiptir. 

Değerli arkadaşlarım, bir önemli noktayı burada sizlere açıklamak istiyorum. Bugün Kuzey 
Irak'ta 3 milyonu aşkın Türkmen yaşamaktadır. Türkmenler, Kuzey Irak'ta Saddam zulmüne uğra
yanların en başında gelir; asimilasyona uğramışlardır, ellerinden toprakları alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce de sizlere söyledim, büyük göçte Türkiye'ye sığınanların bü
yük çoğunluğu da Türkmenlcrdir. Maalesef, yıllardır kendi kaderleriyle başbaşa bırakılan Türkmen 
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kardeşlerimizin emniyetinin de bu kuvvet tarafından sağlandığını -büyük kısmının- ve Türkmen 
kardeşlerimizin de, bu kuvvetin bölgede kalmasını istediğini de, burada, bir kere daha açıklamak
ta fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yeni şartlara göre, Çekiç Güç'e yeni bir anlayış, yeni bir görev tanımı
nın yapılması mümkün olabilir ve bu kapsamda, Türkiye'nin, Çekiç Güç'teki personel katkısının da 
artırılması mümkündür; bu konuda da bazı çalışmaların yapıldığı bilgilerimiz içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar, Huzur Harekâtının devamının sonucu olarak, Kuzey 
Irak'ta, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve fizikî güvenliğini tehdit eden kitlesel göç hareketleri ol
mamıştır; ama, Saddam, her an, bulacağı her fırsatta -ki, 36 ncı parelelin kuzeyinde 5 inci kolordu
ya ait bazı birlikleri vardır- hele, PKK ile birleşerek, işbirliği yaparak, Kuzeyde, daima bu bilinç
siz ortam içerisinde hareket etme imkânına sahiptir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, Huzur Harekâtına katılarak, Birleşmiş Milletlerle, Amerika 
Birleşik Devletleriyle ve Batı'yla iyi bir işbirliği yapmış ve bu arada, dengeleri muhafaza etmesi
ni de başarmıştır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve diğer ulusal çıkarlarını bu kadar yakından ilgi
lendiren bir konuda, Türkiye, daima, ağırlığını koymasını bilmiş ve başarmıştır; bunun dışında ko
şanlara karşıda, daima set çekmesini bilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, Huzur Harekâtına yaptığı katkıyla, Harekâta karşı olan PKK 
terör Örgütüne ve bazı bölge ülkelerine rağmen, bölücü teröre karşı mücadelesini rahat yürütme im
kânını bulmuştur. Uluslararası Güç'ün, PKK'ya yardım ettiğine dair -biraz önce de belirttim- elde 
hiçbir kanıt yok. Bu arada, Güneydoğu Anodolu'daki ekonomik sıkıntıların, Huzur Harekâtından 
değil, Birleşmiş Milletlerin ambargosundan kaynaklandığını; Çekiç Güç'ün bölgeden gitmesi ha
linde, bu sıkıntıların devam edeceği de, daima hatırlanmalıdır. Ayrıca, Saddam rejimine karşı olan 
Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkeler, harekâtın devamını istemektedirler. Dolayısıyla harekâtın, 
Arap ülkeleriyle olan ilişkilerimizi bozduğuna dair hiçbir kanıtı yoktur, bilhassa aksi vardır. Huzur 
Harekâtının, Birleşmiş Milletler veya NATO şemsiyesi altına alınmasını, yaşamakta olduğumuz 
örnekler de hatırlandığında, Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü şartlar içinde Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması, Türki
ye'nin menfaatları istikametindedir. Eğer, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmaması halinde ise, 
bazı menfî sonuçların ortaya çıkacağı da daima hatırlanmalıdır. 

Bunlardan birkaç tanesini size sayacağım. Bölgedeki istikrarsızlık, bunalım düzeyine tırmana
bilir. Saddam yönetimi, Kuzey Irak'a karşı bir askerî harekâta her an girişebilir; çünkü, tarihi ince
lediğimizde, Irak bölgesinde dört ila altı Kürt devletinin kurulması olayı mevcuttur. Biraz evvel bir 
arkadaşım "aradan beş sene geçti, hâlâ bir devleti kuramadılar" dedi. Ben, şahsen, bu arkadaşımın 
fikrine katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, PKK, Irak'ta daha büyük serbestlik kazanır, daha rahat hareket edebilir. 
Ayrıca, bunların sonucu olarak, bölgede karşılıklı silahlı çatışma, göç ve bunun dışında da, özel
likle bölgede yaşayan Türkmen kardeşlerimizin sıkıntıları daha da çok artar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, Çekiç Güç'ten çekilmesi, Saddam yönetimini cesaretlendi-
rebilir, uzlaşmaz tutumlar almasına ve ambargonun uzamasına sebep olabilir. Türkiye'nin, PKK te
rörüne karşı yürüttüğü mücadelede müttefiklerin gösterdiği desteği ve onların, konuya karşı ilgi ve 
alakalarını zayıflatabilir; bunların hepsini yaşadık arkadaşlarım. Daha dündü, bugün, bu şartlar 
içindeyiz, gelecekte de aynı şartlar içerisine düşebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak, şunu sizlere arz etmek istiyorum: Türkiye'nin sınır güven
liğini ve diğer ulusal çıkarlarını ilgilendiren bölgede ve Körfez krizi sonrasında Irak'ta meydana ge-
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len olayların yarattığı güvensizlik, belirsizlik devam etmektedir; ayrıca, Huzur Harekâtının yarar 
ve sakıncaları hakkında, yetkili kurul ve kuruluşlarla Hükümetimizin değerlendirmelerinin, Huzur 
Harekâtının devamından yana olduğunu bir kere daha hatırlatmamızda yarar var. Kaldı ki, Türki
ye, Huzur Harekâtını istediği anda sona crdirebilir. 

Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması olayına, sadece, yukarıda baktığımız esaslar içerisin
de, bir caydırıcı kuvvet olarak da bakmayalım. Çok-uluslu olan bu kuvvetin, ait olduğu ülkelerle, 
kısacası, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yla olan ilişkilerimizin bir parçası olduğunu, daima 
hatırlamalıyız. Özellikle, Gümrük Birliğine hazırlanıyoruz; Batı'yla olan sıkı ilişkilerimiz ve men-
faatlarımız var. 

Bugün, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu problemlerin hallinde, diğer ülkelerin nasıl birbir
lerine ihtiyaçları varsa, bizim onlara, onların da bizim desteğimize ihtiyaçları vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
ORHAN KÎLERCİOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, sizlere Doğru Yol Par

tisinin görüşlerini arz ettim. 
Biz, Grup olarak, Hükümet tezkeresini, biraz önce arz ettiğim fikirler muvacehesinde destek

liyoruz; tabiî, takdir Yüce Meclisindir. 
Burada, sizlere, Çekiç Güç'ün, Türkiye'de kalış süresinin uzatılmasıyla ilgili, ne gibi menfî ve

ya müspet olaylarla karşılaşacağımızı açık olarak söyledim. 
Yalnız, bir noktaya daha temas etmek istiyorum: Menfî bir propagandanın ve bazı hareketle

rin sonucu olarak, Çekçi Güç'ün, Türkiye'den uzaklaştırılması halinde neticenin, sanki Türkiye'nin 
menfaatına olacağı şeklinde bazı değerlendirmelerin de, mevcut olduğunu hatırlatmak isterim. Biz, 
her şeyden evvel ülkemizin menfaatini düşünürüz Türkiyemizin menfaatini düşünüyoruz, gelecek 
nesillerin menfaatini düşünüyoruz. Karar, Yüce Meclisimizindir. 

Saygılarımla arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 
Bu aşamada, Sayın Hükümetin söz talebi var mı efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Başkanım, isterseniz bir açıklama ya

payım. 
BAŞKAN - Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü; buyurun efendim. (CHP ve 

DYP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değer

li partilerimizin sözcülerinin, Hükümet tezkeresi üzerindeki konuşmalarını birlikte dinledik, her za
man olduğu gibi, hepsinden çok yararlandım. Bu nedenle -gerçi cevap vermek için söz aldım ama-
ilk söylemek istediğim şey, bütün sözcülere teşekkür etmektir. 

Sayın Akyürek, ANAP adına konuşurken "49 uncu Hükümet, Hükümet tezkeresinin Meclise 
sunulmasına karar verdi ve onun sonucunda altı ayda bir Yüce Meclis bu konuyu ele alıyor" şek
linde önemli bir hatırlatma yaptı. Tabiî haklı olarak arkasından eleştiri de yaptı ve "âdeta otomatik 
bir şeklide geliyor, geçiyor" şeklinde bir şey söyledi; ama, şunu da düşünmek gerekir sayın mil
letvekilleri; eğer tezkere buraya gelmeseydi, o zaman otomatik şekilde geçer hale gelirdi. Buraya 
gelmiş olması, bunun normal bir şey olmadığını, komşu bir devlette huzurun sağlanması için çoku
luslu bir gücün uçaklarının uçmasının normal bir şey olmadığını, bir sıkıntı olduğunu, bunun dü
zelmesi gerektiğini, bunun uluslararası bir mesele olduğunu; ama, bizi yalandan ilgilendirdiğini, o 
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açıdan, Büyük Meclisin buna zaman zaman bakması gerektiğini, bu olgu ortaya koymuş oldu; bu, 
büyük bir kazançtır. Bu sayede burada şimdi konuşuyoruz, düşünüyoruz, durum için, Hükümetin ge
tirdiği tezkere üzerinde karar vereceksiniz; ama, şunu da bilmeliyiz ki; bu getirilen çare, bir defa, bu
günkü durumda yapılacak en iyi şeydir, bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın; ama, yine de, durum 
henüz normalleşmemiştir. O bakımdan, bunun üzerinde durmak gereklidir, yakından izlemek gerek
lidir. Bunu, Yüce Meclisin burada tartışarak ortaya koyması bence çok yararlıdır. O bakımdan da, 
Sayın Akyürek'e teşekkür ederim, bunu bize hatırlattı; çünkü, bu, Hükümetin bir girişimiyle olmuş
tur ve devam etmesinden sıkılmamaljyız. Gerçi, zaman zaman, değerli arkadaşlar, bizim, vaktiyle 
söylediklerimizi burada tekrar tekrar söylüyorlar, bunu dinliyoruz, cevabını veriyoruz... 

BURHAN KARA (Giresun) - Biraz da pişmanlık duyuyoruz! 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - ...bundan zedelenmemeliyiz; çünkü, de

diğim gibi, bu sorunun çözümünü getirecek davranıştır. Bunu, hep beraber yapmaya devam etme
liyiz ve umarım yakında da çözümünü göreceğiz. , 

Yine, Sayın Akyürek "bu işi Irak'la diyalog halinde götürmeliyiz" dediler; işte, onu yapıyoruz 
değerli arkadaşlarım. Onu yapıyoruz; ama, yeterli olmadı bugüne kadar; ama, başka çaresi yok, ona 
devam edeceğiz ve birgün yeterli olduğunu göreceğiz. 

Refah Partisi sözcüsü Sayın Abdüllatif Şener, her zaman olduğu gibi, Çekiç Güç'ün yeni bir 
faydasını ortaya koydu; Refah Partisi için, Hükümete en sert şekilde yüklenmek fırsatını veren bir 
konu bu. Bunu da saygıyla karşılıyorum ve cevaplarını da vermek istiyorum; çünkü, söylediği şey
lerin pek çoğu gerçeğe uymuyor. Gerçeğe uyan şey; benim vaktiyle söylediğim -onu da söyleyece
ğim niye söylediğimi- "Çekiç Güç uçakları yardım malzemesi götürüyor" dediler. İmkânsız bir şey; 
Çekiç;Güç uçakları yükseklerden uçuyorlar, maksatları, dolaşmak, bakmak, hiçbir şekilde, bir şey 
taşımak değil. (ANAP ve RP sıralarından gülüşmeler) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Bir defa silah attılar ya!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - ...ama, Kuzey Irak'taki insanlara yardım 

malzemesi kamyonlarla gidiyor, o malzeme gittikten sonra, şunun eline geçiyor, bunun eline geçi
yor başka mesele; ama, uçaklarla malzeme gitmiyor. Çekiç Güç Türkiye'de PKK terörünü destek
liyor ya da desteklemiyor; hiçbirini yapmıyor, ilgisi yok. Çekiç Güç'ün terörle ilgisi yok; Huzur 
Harekâtı başka maksatla konmuştur, başka maksatla devam ediyor, terörle hiç ilgisi yok. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Orada huzur var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - "Erdal İnönü -kusura bakmayın kendim
den bahsediyorum- muhalefetteyken karşı çıkmıştı, şimdi savunuyor" denildi. 

Sayın milletvekilleri, bunu birkaç defa söyledim; ama, yine söylüyorum. Çünkü, yine sorulu
yor. Ben muhalefette ne söylediysem, yine aynı şeyi söylüyorum. Ben, muhalefetteyken, o göç za
manında oraya gittiğimde -hiç unutmuyorum- bir gazeteci karşıma çıktı, dedi ki "bu utanılacak du
rum değil mi? Bundan utanmıyor musunuz? Yani, onbinlerce insan dağlara gelmişler ve orada ça
resiz; bir şekilde bekliyorlar; ona karşı bir şey yapmıyorsunuz." Ben de dedim ki "bu utanılacak bir 
durumdur; ama, bunun sebebi kimdir, nedir; bunun sebebi biz değiliz; bunun sorumluları, Körfez 
Savaşını başlatanlar, sonra da işi ortalıkta bırakanlardır; onlar biz değiliz." (CHP sıralarından alkış
lar) Şimdi, bunu bu hale getirenler, bizden çare bekliyorlar. 

Ondan sonra dedi ki "pekala, siz, bu insanların Kuzey Irak'ta güvenli bölgelere gitmesini des
tekliyor musunuz..." Ben de "hayır; yapılacak şey, Irak'ın, bu insanları tekrar eski evlerine, eski 
köylerine almasıdır, onun sağlanmasıdır; normal gelişme odur" dedim. Bugün de aynı şeyi söylü
yorum. Arada ne oldu; arada, bizim o zaman söylediğimiz olmadı; başka bir şey yapıldı. 
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Değerli arkadaşlarım, işte mesele burada; dış politikada bir yola girdiğiniz zaman, eğer o yol 

yanlışsa, o yol, sonunda sizi kontrolünüzde olmayan güçlerin kararlarına bağlı bırakıyorsa -ki, bu
rada kontrolümüzde olmayan güç Birleşmiş Milletlerdir; yanlış anlaşılmasın. İşin uzamasına neden 
olan şey, Birleşmiş Milletlerle Irak'ın hâlâ barış yapmamasıdır- eğer, sizi oraya götürecek bir hare
ket yapmışsanız, ondan sonraki gelen hükümetler oradan kolay kolay çıkamazlar; çünkü, konuyu, 
hepsini aşan bir başka duruma götürmüş oluyorsunuz. O durum da, Birleşmiş Milletlerle Irak ara
sında hâlâ barış olmamış olmasıdır; bu, bizim kusurumuz değil. Bizim söylediğimiz "bu barışı ya
pın" diyoruz, hâlâ yapmadılar. İşte, bu da, Sayın Abdüllatif Şener'in "bir esrarengiz konu" diye or
taya koyduğu şeydir. Açıklanacak şey varsa, söylesinler. Sayın milletvekilleri, işte budur, elimiz
de olmayan mesele budur; Birleşmiş Milletler ile Irak'ın barış yapması... Onu bekliyoruz, onu hep 
söylüyoruz; ama, o gerçekleşinceye kadar, yazık ki, Kuzey Irak'ta koşullar normale dönmüyor. Me
sele budur, esrarengiz bir şey değil, gayet açık bir şey; bunu da vatandaşlarımız görüyorlar, hiç me
rak etmeyin. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Rahmetli Özal'ı, Yüce Divana gönderiyordunuz... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - İncirlik'te ne söylediniz... 
DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) -Sayın arkadaşlarım, bir şey daha iddia 

edildi: "Hükümet, bu konuyu, boynu bükük olarak getirdi" denildi. Kireçlenme dışında, boynumu
zun bükük olması için hiçbir neden yoktur. (Gülüşmeler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Fizik tedavi... 

DIŞİŞLERİ BAKANI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Biz, hiçbir zaman, inanmadığımız bir şe
yi buraya getirmeyiz. 

İLHAN KAYA (İzmir) - İstifa ne oldu? 

DIŞİŞLERİ BAKANİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Hükümet olarak, bugünkü durumda ya
pılacak en doğru şey, bu olduğu için buraya getirdik. O bakımdan da, bunu desteklemenizi bekli
yoruz, istiyoruz. Tabiî, bunu, size saygıyla sunuyoruz. 

Saygılarımla. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnönü. . 
Sayın milletvekilleri, Hükümet tezkeresi üzerinde, gruplar ve Hükürriet adına yapılan konuş

malar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, Sayın Bülent Ecevit; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dört yıldır altı ayda bir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması, tartışılıp oylanıyor. 

Çekiç Güç, artık, Meclisimizin gedikli bir konusu oJdu;-oysa, sorun, Çekiç Güç'ün varlığı ve
ya süresi değildir; ikibin kadar personelle, küçük bir uçak ve helikopter filosundan oluşan bir aske
rî birliktir. Aşağı yukarı bu büyüklükte bir müttefik gücü, Güneydoğu Anadolu'da zaten öteden be
ri vardı. Asıl sorun, Çekiç Güç'ün amacıdır; Körfez Savaşı başından beri bu güce, başta Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere, Batılı müttefiklerce verilen işlevlerdir asıl sorun ve bu amaçtan ve 
işlevlerden alman sonuçlardır. 

Amacın bir resmî adı var: "huzur sağlamak" Güya, Çekiç Güç'e verilen işlevle, kuzey Irak'ta ve 
Türkiye'de huzur sağlanacaktı. Oysa, huzur sağlama düzenlemesinin dört yıllık uygulamasıyla, bu 
amacın tam tersi sonuçlar ortaya çıkmıştır; ne Kuzey Irak'a ne de Türkiye'ye huzur gelmiştir. Kuzey 
Irak Kürtleri, sürekli huzursuzluk ve dayanılmaz yoksulluk içine sürüklenmişlerdir. Kürt aşiretleri 
Kuzey Irak'ta birbirleriyle boğaz boğaza gelmişlerdir, arada da Türkmenler ezilmektedirler. 
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Türkiye ise, huzur sağlama düzenlemesi yüzünden, cumhuriyet tarihinin en yoğun huzursuz

luğunu, en ağır ekonomik bunalımını yaşamak zorunda bırakılmıştır. Huzur sağlama düzenlemesi
ne kadar ancak Güneydoğu Anadolu'da -o da sınırlı ölçüde- eylem yapabilen PKK, bu düzenle
meyle birlikte, Kuzey Irak'a yerleşebilmiştir. Oradaki otorite boşluğundan ve sınır bölgesinin sağ
ladığı sızma kolaylığından yararlanarak.bütün Türkiye'de bölücü terörü tırmanışa geçirebilmiştir. 

Müttefiklerince oyuna getirilen Türkiye, bölücü terördeki tırmanış karşısında güvenlik önlem
lerini artırma gereğini duymuştur; fakat, o yüzden aynı müttefiklerinin, insafsızca tepkileriyle kar
şılaşmakta ve dünyada yalnızlaşmaktadır. 

Müttefikler, huzur sağlama düzenlemesiyle, Türkiye'nin yüzbinlerce dış göçmeni barındırma 
yükünden kurtarılmış olacağını öne sürüyorlardı; fakat, şimdi, Türkiye, köylerinden ve kasabala
rından, tarlalarından ve sürülerinden kopmak zorunda kalan milyonu aşkın içgöçün sorunları altın
da ezilmektedir. Üstelik, Kuzey Irak'taki Kürtlerin yaşamsal gereksinmelerini karşılama görevi de, 
müttefiklerince Türkiye'nin omuzlarına yüklenmiştir. 

Huzur sağlama düzenlemesiyle, güya, Irak'ın bölünmesine yol açılmayacaktı. Oysa, Irak fiilen 
bölündüğü gibi, Türkiye de bölünme baskısı altına girmiştir; hem de yalnız PKK'dan değil, mütte
fiklerinden de gelen bölünme baskısıyla karşı karşıyadır. 

Huzur sağlama düzenlemesiyle, güya, Kuzey Irak'ta bir Kürdistan devleti kurulması amaçlan
mıyordu; fakat, kendi güdümlerinde böyle bir devlet oluşturmak için, başta Amerika Birleşik Dev
letleri olmak üzere, bazı müttefikler, dört yıldan beri ellerinden gelen her çabayı göstermiş ve gös
termektedirler. Üstelik, Türkiye'yi de bu tertibe alet etmişlerdir. Ne var ki, bundan da bir sonuç alı
namamıştır. Kuzey Irak'ın çağdışı feodal yapısından, yapay da olsa, Amerikan mandasında da ol
sa, bir devlet yapısı ortaya çıkarılamayacağı görülmüştür. 

Amerika Birleşik Devletlerinin huzur sağlama düzenlemesinden resmen açıklanan bir başka 
amaç, Saddam Hüseyin'i devirmek ve Irak'ın rejimini değiştirmekti. Oysa, Saddam Hüseyin, ken
di ülkesinde büsbütün güçlenmiştir, Irak'taki rejim de büsbütün kökleşmiştir, Saddam yönetiminin 
Kuzey Irak Kürtleriye uzlaşması ve sınırlıda olsa, bir demokratikleşme planı üzerinde anlaşması 
ise, Amerika Birleşik Devletlerince engellenmiştir. 

Tüm bu gerçekler gösteriyor ki, huzur sağlama düzenlemesinin özde amaç ve işlevleri de, söz
de amaç ve işlevleri de boşlukta kalmıştır; böylece, Amerika Birleşik Devletlerinin Irak politikası 
iflas etmiştir. İflas eden Amerikan politikasının gönüllü kurbanı ise, Türkiye'dir. 

Deneyimli bir komutan ve devlet adamı olan General Haig'ın geçen gün yayımlanan yazısın
da da, bu acı gerçek itiraf edilmektedir: "Irak petrollerinin devreye girmesiyle, dünya petrol fiyat
larının bir miktar düşmesini önleyebilse veya göze alabilse, kimi Ortadoğu ülkelerinin Irak ile ilgi
li kaygılarını gidercbilse, o arada kendi saplantılarından da kurtulabilse, Amerika Birleşik Devlet
leri, Irak politikasını, temelinden değiştirmeye razı olabilecek noktaya gelmektedir." Fransa ve 
Rusya da, Amerika Birleşik Devletlerini, o yönde zorlamaya başlamışlardır; fakata şu sırada görev
de olan Amerikan yönetimi, böyle bir değişiklik için gerekli esneklikten, şimdilik yoksundur. Fran
sa, Rusya veya İngiltere de, Amerikan yönetimine, somut bir çözüm seçeneği önerememektedir. Bu 
konuda asıl sorumluluk ve görev, Türkiye'ye düşer; çünkü, huzur sağlama düzenlemesinden veya 
yutturmacasından en büyük zararı gören ülke, Türkiye'dir. Üstelik, Türkiye, çok önemli bir bölge 
ülkesidir; bölgenin önder ülkesi olabilecek konumdadır; ama, Türkiye'yi yönetenler, ülkemizi dü
şürüldüğü tuzaktan çıkarabilmek için gerekli siyasal iradeden de, özgüvenden de, muhayyile gü
cünden de yoksundurlar. (DSP sıralarından alkışlar) Bunun en belirgin ve acı bir kanıtı, son sınır 
ötesi harekâtta görülmüştür. Harekât sırasında, Amerikan yönetimi, günlerce, Türkiye'ye bir açık 
çağrı yöneltmiştir "sizden çözüm önerisi bekliyoruz; önereceğiniz çözümü iyi niyetle değerlendir
meye hazırız" demiştir; fakat, Türk Hükümeti, bu çağrıya, yanıt bile verememiştir; o yüzden, bü
yük bir fırsat kaçırılmıştır. 
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O günlerde de defalarca söylediğim gibi, her askerî harekâtın ardında bir siyasal karar, önün

de de bir siyasal amaç bulunması gerekir. Böyle bir karar ve amaç saptanmamışsa, dünyanın en 
güçlü ordusunun bile girişeceği harekât boşlukta kalır; verilen canlar da, kullanılan kaynaklar da, 
boşuna harcanmış olur. Nitekim öyle olmadı mı; bir siyasal karara ve amaca dayandırılmaması yü
zünden, o büyük sınırötesi askerî harekât boşa gitmedi mi; 35 bin askerimiz şehitler verip geri çe
kildikten sonra, PKK, yeniden sınır boyumuzda üslenip, topraklarımıza sızmadı mı; bölücü terör 
Türkiye'de yeniden tırmanmaya başlamadı mı; sınır karakollarımız bile taranmaya başlamadı mı; 
üstelik dış dünyadan gelen eleştiriler, ambargo kararlan da yoğunlaşmadı mı? 

Bundan birkaç saat önce, Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, olağanüstü hal görüşmelerinde 
yaptığı son konuşmada "sınırötesi askerî harekâtın siyasal amacı yoktu" diyen bir hatibi, bir millet
vekilini yanıtlarken "sınırötesi harekâtın siyasal amacı vardı; bu amaç, bölücü teröre karşı mücade
ledeki kararlılığımızı göstermekti" dedi. Benim bildiğim kararlılık, amaç değildir; kararlılık, bir 
davranıştır, sonuç vermeyen kararhlıksa marifet değildir. (DSP sıralarından alkışlar) Kaldı ki, dış 
baskılara boyun eğerek, kesin sınır güvenliği sağlanmadan, PKK'nın sınır boylarımıza geri dönme
si kesinlikle önlenmeden, askerî harekâta son verilmekle, Hükümet, kararlılığını değil, kararsızlı
ğını göstermiştir. Sınırötesi harekât, daha erken de sona erdirilebilirdi; ama, harekât, sona erdiril-
meden önce, sınırımız, kesin güvenliğe kavuşturulabilirdi. Bu kararlılık gösterilememiştir; çünkü, 
kararlılık, Gümrük Birliğine feda edilmiştir. (DSP sıralarından alkışlar) Acı gerçek şu ki değerli ar
kadaşlarım, Türkiye, hem kendini düşürüldüğü tuzaktan kurtaracak hem de dünyayı susturacak bir 
politika üretememektedir. Türkiye, bunu başarabilecek güçte değil mi? Eğer, yönetimde böyle dü
şünenler varsa, Türkiye'nin önemini, Türk Ulusunun gücünü yeterince bilmiyorlar veya değerlen-
diremiyorlar demektir. 

Zihnimizi biraz gerilere, 1920'lere, 1930'lara götürelim. O yıllarda, Türkiye ve Türk ulusu, ta
rihinin en zayıf döneminden geçiyordu. 13-14 milyonluk savaş yorgunu bir halkımız ve yoksul bir 
yurdumuz vardı, sanayimiz, yok denilebilecek kadar azdı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın, buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Askerimiz yürekli; ama, perişandı; fakat, o koşullar altında 

bile, Türkiye, Balkanların ve Ortadoğu' nun önder ülkesi ve Atatürk'ün deyimiyle, mazlum millet
lerin umudu olabilmişti. Balkan Paktına ve Sadâbâd Paktına öncülük etmişti. Sovyetler Birliğinden 
Yunanistan'a kadar, Irak'tan İran'a kadar tüm komşularıyla, tüm bölge ülkeleriyle sıcak ilişkiler ku
rabilmişti. Kendi topraklarını bir güvenlik kuşağıyla çevreleyebilmişti. Irak ile İran'ın, İran ile Af
ganistan'ın sınır sorunlarını çözebilmişti. Bir yandan da, dış kaynaklı iç ayaklanmaları, bölücü kal
kışmaları etkisiz kılabilmişti ve bölgesel ilişkilerinden, bölgede edindiği önderlik konumundan al
dığı güçle Türkiye, Batı'nın da Doğu'nun da saygısını toplayabilmişti, o zamanki adıyla Milletler 
Cemiyetinin en saygın ve en etkili ülkelerinden biri durumuna gelebilmişti. 1970'lerde de, Türk 
Ulusu, bütün dünyaya, Kıbrıs'taki, Ege'deki haşhaş tarlalarındaki haklarını kabul ettirebilmişti. 

1990'larınTürkiyesi, 1920'lerin, 1930'ların Türkiyesinden de, 1970'lerinTürkiyesinden de çok 
daha güçlüdür; ama, şu sırada Türkiye'nin talihsizliği, o gücü değerlendirebilecek bir yönetimden 
yoksun oluşudur. Kendi ulusundan ve bölgesel ilişkilerinden alabileceği güçle, dünyaya başı dik 
olarak açılabilecek yerde, Türkiye, bölgedışı ülkelerin güdümüne girerek, kendi bölgesine yaban
cılaşmaktadır, kendi bölgesinde ve bütün dünyada yalnızlaşıp etkisizleşmektedir. Sorunlara gerçek
çi ve geçerli çözümler üretebilmek için, sorunları zamanında ve doğru olarak teşhis edebilmek ge
rekir. Demokratik Sol Partinin iç ve dış sorunlara, muhalefette iken bile ürettiği çözümlerin değe
rinin zamanla anlaşılmasının bir nedeni de budur; sorunları zamanında ve doğru olarak teşhis et
meye özen göstermesidir. 
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Nitekim, Demokratik Sol Parti, Çekiç Güç'ün ve huzur sağlama düzenlemesinin başımıza aça

cağı belaları da, bir siyasal karara ve amaca dayandırılmayan askerî harekâttan kalıcı sonuç alına
mayacağını da zamanında vurgulamıştır ve haklı çıkmıştır; uyarılarını yaparken, çözümler de öner
miştir. 

Biz, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına, başından beri olduğu gibi, şimdi de olumsuz oy ve
receğiz; fakat, bu aşamaya gelindikten sonra, "Çekiç Güç'ü kaldırıyoruz" diye kestirip atmakla, so
runların çözülmüş olamayacağının da bilincindeyiz. Çekiç Güç'ü kaldırır ve huzur sağlama fiyas
kosunu sona erdirirken, Irak sorununa, PKK sorununa, bölge ülkeleriyle ve bölgedışı ülkelerle, o 
arada Amerika Birleşik Devletleriyle ve öteki müttefiklerimizle ilişkilerimize, yeni çözümler getir
mek de, dış ilişkilerimizde yeni dengeler oluşturmak da gerekir. 

Türkiye'yi yönetenler "Körfez bunalımı sürecinde bir kez yanlış otoyola girmiş bulunduk, ar
tık, geri dönemeyiz" der gibi, bir davranış içindeler; oysa, yanlış otoyoldan geri dönüş kolay olma
sa bile, olanaksız değildir. Yanılgıya kapılıp, yanlış yola girmek mazur görülebilse bile, yanlışlığın 
farkına varıldıktan sonra, o yolda direnmenin mazereti yoktur. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
Türkiye, yanlışlıklarda direnmeye de, mütefiklerinin kurbanı olmaya da, mütefiklerinin hatırı için 
intihar etmeye de mecbur değildir. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Hükümeti, her altı ayda bir Çekiç Güç süresinin uzatılmasını Meclise getirmek yerine, çıkış 
yolu aramaya ve Meclisin huzuruna artık sağlıklı bir çözüm seçeneğiyle gelmeye çağırıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (DSP, ANAP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Şahıslar adına son konuşma için, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu; buyurun. (BBP sıralarından alkış

lar) ' -
MUHSÎN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, söz hakkını bana devrederek, Çekiç Güç konusuyla ilgili 
görüşlerimi ifade etme fırsatını verdiği için, Sayın Abdüllatif Şener Beye teşekkür ediyorum. (BBP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

Çekiç Güç, Kuzey Irak Bölgesinde huzuru sağlamak ve bölgedeki Saddam zulmünü önlemek 
iddialarıyla getirilmiştir. Bu iddialarla konuşlandırılmış olan Çekiç Güç, daha sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin gündemine periyodik aralıklarla getirilmek suretiyle, âdeta, kalıcı hale dö
nüştürülmüştür. Hatta, bazıları, Çekiç Güç'ün süresiz olarak uzatılmasını dahi burada teklif edebil
mişlerdir. 

Bu geçen zaman içerisinde, Çekiç Güç, Kuzey Irak'a huzur getirememiştir, bölgede istikrara 
katkıda bulunamamıştır. Çekiç Güç buraya.konuşlandırıldıktan sonra, Türkiye'de terör, daha da çok 
artmış, PKK eylemlerini daha rahat yapabilme fırsatı bulmuştur. 

Kuzey Irak'ta huzurun sağlanamadığının en açık misali, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 35 bin as
kerle Kuzey Irak'a operasyon yapmak mecburiyetinde kalmasından da anlaşılmaktadır. Eğer, böl-, 
gede, Çekiç Güç işe yaramış olsaydı, öncelikle, Kuzey Irak'ta, Kürt kuvvetler arasındaki çatışma
lar bitmiş olacaktı; Türkiye, burada, kendisini daha rahat hissetmiş olacaktı; ama, görüyoruz ki, bu 
zaman zarfında, Kuzey Irak'ta, Kürtler arasındaki kavga daha da çok artmış, Türkiye de kendisini 
güvenli hissedememiştir. Bunun için, 35 bin askeriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a ope
rasyon yapmak zorunda kalmıştır; ama, bu operasyondan sonra da, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri 
başarılı bir operasyon yapmış; ama, arkasında siyasal kararlılık olmadığı için, geriye çekildikten 
sonra, Türkiye, yine, terör saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yılanın başı ezilmek yerine. Kuzey 
Irak'ta, yılanın sadece kuyruğu ezildiği için, yılan büyümüş ve Türkiye'ye terör saldırıları tekrar de
vam etmiştir. 
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Sayın Dışişleri Bakanımız, burada, Çekiç Güç'Un görev süresinin uzatılmasının sebebi olarak, 

Birleşmiş Milletlerle Irak arasındaki barışın sağlanamamış olmasını göstermiştir. Türkiye'nin, bir 
defa, kendi dış politikasını Birleşmiş Milletlere endekslediği sürece, millî, onurlu ve tam bağımsız
lığımızı sağlayacak bir gelecek temin edebilmesi mümkün değildir. 

Bugün, Birleşmiş Milletler, hiçbir yerde güven sağlayamamış ve varlık sebebi tartışılır hale 
gelmiştir; işte, Bosna-Hersck'teki rolü ortadadır. Birleşmiş Milletler, Bosna-Hersek'te etkisiz hale 
gelmiş, hatta oyuncak haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler, kendi askerini koruyamamıştır. Ameri
ka Birleşik Devletleri, kendi pilotu orada can güvenliğiyle karşı karşıya kaldığında, operason yap
mış, kendi pilotunu kurtarmıştır; ama, bölgedeki insan haklarıyla ilgili üstlenmesi gereken hiçbir 
rolü yerine getirememiştir. Onun için, bugün, Birleşmiş Milletlere endeksli olarak yapacağımız bir 
dış politika, bizi daha da kişiliksiz, daha da şahsiyetsiz hale düşürecektir. Bu itibarla Kuzey Irak'ta
ki Çekiç Güç'ün varlığını böyle basit bir gerekçeye dayandırmamız da mümkün değildir. 

Çekiç Güç'ün buraya konuşlandırılması sırasında "Çekiç Güç ihanettir" diyenler "Çekiç 
Güç'ün altından daha sonra yılan çıktı" demişlerdir. Sayın Demirel, burada Başbakan olmadan ev
vel buna karşı çıkmış; ama, Başbakan olduğunda süre uzatımını istemiştir. Şimdiki Sayın Hüküme
tin iki kanadı da, Çekiç Güç'e karşı çıkmışlar; ama, şimdi, ısrarla, süresini uzatmaya çalışmakta
dırlar. * . 

Buradan soruyoruz; muhalefette olduğunuzda ısrarla karşı çıktığınız bu Çekiç Güç'ün -İktida
ra geldiğiniz zaman- neyini gördünüz ki, hangi devlet millet menfaatini teşhis ettiniz ki, uzatmak
ta ısrar etmektesiniz?!. Biz, Türk Milletinin menfaatlerini daima önplanda tutan Türk milliyetçisi 
insanlar olarak, açıkça soruyoruz; milletin menfaatini gerektiren, devletin yüksek menfatını gerek
tiren hangi hususlar varsa, bize inandırıcı şekilde anlatınız, önümüze getiriniz, size destek olmaya 
söz veriyoruz; ama, hiçbir zaman inandırıcı biçimde önümüze buları getirmiş değilsiniz. 

İşte, Alexander Heig'in yapmış olduğu açıklama; yani, Amerika Birleşik Devletlerinin Dışiş-
. leri eski Bakanı "Çekiç Güç, PKK'ya yaradı" diyor; yani, bunu Amerika Birleşik Devletlerinin Dı
şişleri eski Bakanı bile teşhis etmiş, PKK'ya yaradığını ifade etmiş; ama, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bizim en büyük düşmanımız olan PKK'nın işine yarayan Çekiç Güç'ün görev süresini uza
tarak, karşımızda rahatça faaliyet yapmasına fırsat verecek; bu, nasıl bir mantıktır... (BBP, ANAP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

İşte, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanlığını ve Devlet Başkanlığını yapmış olan zat, görevin
den ayrıldıktan sonra "Çekiç Güç zararlı olmuştur" demek durumunda kalmıştır. Peki, bu bizim 
üzerimizdeki hangi kuvvettir ki, görevde olduğumuz zaman, iktidar koltuğunda oturduğumuz za
man, yetkili olduğumuz zaman, bizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çekiç Güç'ün süresini uzat-
tırmaya yönlendiriyor, mecbur ediyor; ama, görevimizden ayrıldıktan sonra "Çekiç Güç zararlıdır" 
demek durumunda bırakıyor... Burada da Devlet eski Başkanının bir ifadesinin altını çiziyorum; di
yor ki: "Çekiç Güç'ün görev süresinin artık bitirilmesi lazım; zararlı olmuştur; ama, biz, Amerika'ya 
çok bağımlı hale geldiğimiz için, bunu değiştirenleyiz." Bu sözü kabul edebilmemiz mümkün de
ğildir. • - ' ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim... 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, mandacılık isteyen, mandacılıktan yana olanlar karşısında tam 

bağımsızlık kavgası veren kuvayımilliyenin eseridir; oniın için, herhangi bir yabancı devlete ba
ğımlılığımızın artmasından dolayı bir yabancı gücün Türkiye'de konuşlandırılmasına boyun eğe-
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mez. Böyle bir şey, Türkiye Büyük Millet Meclisine hakarettir. (BBP sıralarından alkışlar) Türki
ye Büyük Millet Meclisi, her türlü mandacı düşünceye karşı tam bağımsızlığı temsil etmelidir. Bu
gün, Çekiç Güç, böyle bir dayatmayla bize kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. İşte, her defasında, 
olağanüstü halin ve Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatımının gündemimize geleceği sırada, Türki
ye'de terör olaylarının artışını da buna bağlıyoruz. Yani, diyorlar ki, ya kırk satır ya kırk katır... Ya 
bunu kabul edersiniz ya da Türkiye'de terör olaylarını artırırız demeye getirmektedirler. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, bunu kabul edebilmesi mümkün değildir. 

Çekiç Güç, buraya huzur iddiasıyla getirilmiş; hızır diye takdim edilmiş; ama, hınzır çıkmış
tır. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Çekiç Güç'ün 
görev süresinin uzatımının bugün sona erdirilmesi yönünde karar vermesini sayın milletvekillerin
den bekliyor ve Çekiç Güç'ün kesinlikle topraklarımızdan çekip gitmesini istiyoruz. Türkiye, ken
di güvenliğini, bölge ülkeleriyle birlikte, kendi gücüyle sağlamanın, mutlaka, yolunu bulmalıdır. 

Saygılar sunuyorum. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN - Hayır efendim; Başbakanlık tezkereleri üzerinde soru müessesesi yok. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresinin oylamasına geçeceğim. Oylamaya geçmeden önce, Doğru 

Yol Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımızın verdiği bir önerge vardır. Onu okutacağım; imza sa
hiplerini arayacağım ve ondan sonra işleme geçeceğim. 

Buyurun. 
y Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 30 Haziran 
1995 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin oylamasının, İç
tüzüğümüzün 119 uncu maddesine göre açık oyla yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, arkadaşlarımız, biraz Önce aynı oylamaya karşı çık

mışlardı!.. 

BAŞKAN - Şimdi, önergedeki imza sahiplerini arayacağım. 
Sayın Ahmet Sayın?.. Burada. 
Sayın Nevzat Ercan?.. Burada. 
Sayın İrfan Demiralp?.. Burada. 
Sayın Hannan Özüberk?.. Burada. 
Sayın Rıfat Serdaroğlu?.. Burada. 
Sayın Halil İbrahim Artvinli?.. Burada. 
Sayın İsmail Köse?.. Burada. 
Sayın Muhtar Mahramlı?.. Burada. 
Sayın Arslan Adnan Türkoğlu?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Balyalı?.. Burada. 
Sayın Melih Pabuççuoğlu?.. Burada. 
Sayın Halit Dağlı?.. Burada. 
Sayın Halûk Müftüler?.. Burada. 
Sayın Turhan Tayan?.. Burada. 
Sayın Evren Bulut?.. Burada. 
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Sayın Selahattin Karademir?.. Burada. 
Önergede yeterli imza vardır. 

Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yönelen ve 

sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal düze
nimizi de zorlayacak boyutlara erişen, toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mâni olmak, Kuzey 
Irak'ta bölge halkının insanı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluş
larınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararma dayanılarak başlatılan "Provide Comford II" huzur hare
kâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 30 Haziran 1995 ta
rihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına, Çokuluslu Güç'ün yapısı, güce bağlı yabancı ülke si
lahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve 
bu gijcün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde 
harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için, Anayasanın 92 nci maddesine 
göre izin verilmesini arz ederim. ' 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, açık oylamanın ne şekilde yapılacağına dair Genel 
Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul" "ret" veya "çekin-
ser" şeklinde oyunu belirtmesi şeklinde yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula
sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. , 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. 
Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, şu anda salonda kaç milletvekili var, bir 

Söyler misiniz? 
BAŞKAN - 192 kişi efendim. Sorduğunuz için söyledim, böyle bir usulümüz yok. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, 250 çıkarsa ne olacak?.. 
BAŞKAN - Efendim, o sırada dışarıdan gelip oyunu kullanırsa, ben bir şey söyleyebilir mi

yim... 
Şu andaki durumu tespit ediyorum ve sayın milletvekili sorduğu için de rakamı söyledim. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, bu tarafta oy kullananların sayısı kaç efendim? 
BAŞKAN - 144 efendim. Böyle bir usulümüz yok; ama, sorduğunuz için söylüyorum; ama, 

dışarıdan bu sırada gelen arkadaşımız olur, giden arkadaşımız olur; yani, bu rakamlar bir şey ifade 
etmez. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - O taraf kaç Sayın Başkan?.. 

- 8 3 -



T.B.M.M. B:130 2 7 . 6 . 1 9 9 5 0 : 2 
BAŞKAN - 192 bu tarafı saydık, 144 bu tarafı saydık; ama, bu rakamlar bir şey ifade etmez 

sayın milletvekilleri; söylüyorum, dışarıdan gelen olur dışarıya çıkan olur, bu rakamlar değişebilir; 
ama, sorduğunuz için söyledim, söylemek zorundayım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, dışarıdan kimse gelmedi. Bir de kırmızı oylar 
var, onları da biliyoruz. ' 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, ben onu bilemem; kimseyi de itham edemeyiz. Her milletvekili 
oyunun kıymetini bilir, oyuna sahiptir, başkasına da oy kullandırmaz diye kabul ediyoruz efendim. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Öyle kabul ediyorsunuz da, tespit edeceğiz şimdi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Herkes oyuna sahip de, biz, bu Mecliste burada olmadı

ğı, Van'da olduğu halde oy kullananı basına açıkladık; İstanbul'da hastanede olduğu halde burada 
oyunun çıktığını ve zabıtlara geçtiğini tespit ettik ve gösterdik. Bu, bir iddia değil, bir vakıadır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, kimse öyle bir yola tevessül etmez; ben, şahsen düşünemiyorum. 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Bazı sayın milletvekilleri,bu gece giydiğim kıyafette, niye papyonumun siyah, 

yeleğimin de beyaz olduğu konusunda tereddütlerini bildirdiler Başkanlık Divanına. Meclis te
amülleri, gündüz oturumlarında Başkanların giydiği yeleğin siyah, papyonun beyaz olmasını; gece 
oturumlarında papyonun siyah, yeleğin beyaz olmasını gerektiriyor. Biz, bu teamüle uyduk efen
dim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Avrupalıların yaptığı gibi... 
BAŞKAN - Evet... Diğer Başkanların da bundan edinmesi lazım herhalde. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Aslında takım elbiseyle çıkmak lazım. 
BAŞKAN - Değiştirirseniz o da olur efendim. , 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Peruk şartı yok mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Yapmayın sayın milletvekili!.. Tabiî, gecenin bu saatinde belki biraz şaka hoşa 

gider; ama, her şeyin bir hududu ve sınırı var. 
Sayın Milletvekilleri, oylamanın sonucunu arz ediyorum. 
Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev sûresinin 30 Haziran 1995 tarihinden iti

baren 6 ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin açık oylaması: 
İştirak eden sayın üye sayısı: 353 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Tam 30 tane fazla. 
BAŞKAN - Kabul: 200 
Ret: 151 
Geçersiz: 2 
Böylece, Başbakanlık tezkeresi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 28 Haziran 1995 Çar

şamba günü, alınan karar gereğinecj saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 21.56 

— © — -\: 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başba
kandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 17.2.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya 
zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 

Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si
gortalar Kunımu'nadır? Ne kadarı Bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 
sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardır? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itiba
rı ile kaç çalışanı vardır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 26.6.1995 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları ' 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/5807-18378 
KONU : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6315-13325/48344 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından hazırlanarak Sayın Başbakanımıza yönelti
len ve Bakanlığımca yanıtlanması uygun görülen Sosyal Sigortalar Kurumunun malî konularına 
ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; Sosyal Sigortalar Kurumu ticarî bir kuruluş niteliği taşımamakta, dolayısıyla 
muhasebe sisteminde kâr-zarar hesabı ycralmamaktadır. . 

Kurumun 1994 yılı bilançosu henüz çıkarılamamış olmakla birlikte revize bütçe rakamlarına 
göre; 

1. 1994 yılı ödemeler dengesinin 24 trilyon lira açık vereceği tahmin edilmektedir. 
2. Kuruma ait bina ve demirbaşların değerleri, bilançolarda mal oluş bedelleri üzerinden 

amortismana tabi tutulmaktadır. Buna göre 1994 yılı için hesaplanan amortisman payları 61 milyar 
lira civarındadır. 
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3. Sosyal Sigortalar Kurumunun 1994 yılı başında 5,119 milyar lira olan iç borcunun yıl so
nunda 15,100 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. 

4. Kurumun borçlarının dağılımı şöyledir : 

a) Vergi iadesi ödemeleri için Maliye Bakanlığından avans olarak alınan ancak, bu Bakanlığın 
bilgisi dahilinde emekli aylıkları ödemelerinde kullanılan faizsiz 5.321 milyar lira, 

b) İkraz anlaşması nedeniyle Hazine Müsteşarlığına % 126.58 faizli 3.061 milyar lira ile 3 yıl 
vadeli TEFE+6 puan faizli 1.700 milyar lira, 

c) Sigorta primlerinden alacaklı işverenler, müşterek emeklilik hisseleri, gerçek ve tüzelkişi
lerle ilgili iade ve tasfiye edilecek paralar vb. gibi işlemler nedeniyle faiz tahakkuk ettirilmeyen 
borçlar 5.018 milyar liradır. 

5. Sosyal Sigortalar Kurumunun dış kredi borcu bulunmamaktadır. 

6. Kurumda, 1.1.1994 tarihi itibariyle 56:918 personel çalışmakta iken yıl içinde 1.236 kişi 
emekliye ayrılmıştır. 31.12.1994 tarihi itibariyle personel sayısının 56.538 olduğu tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ziya Halis 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İşve İşçi Bulma Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 17.2.1995 

, Saygılarımla. 

• Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. 1994 yılı itibarı ile İş ve İşçi Bulma Kurumunun kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya 
zarar içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? . • ' : / • ' • • • ' . ' . • ' • • ' , • , ' ' : ; - • • . ' • 

Soru 3.. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
. Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı Bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 

Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 
sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve kuruluşlaradır? 

Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 
ile kaç çalışanı vardır? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 26.6.1995 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/5808-18379 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6317-13327/48346 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakan

lığımca yanıtlanması uygun görülen, İş ve İşçi Bulma Kurumunun malî konularına ilişkin yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1994 yılı sonu itibariyle gelir fazlası 410 628 084 032 TL. olup, " 
bunun 162 055 071 793 TL. sı geçmiş yıllar gelir fazlasına, 248 573 012 239 TL. sı ise dönem ge
lir fazlasına aittir. Birikmiş amortisman tutarı 4 761 062 652 TL. olup, gelir fazlasının içinde yer 
almamaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1994 yılı başında (1993 yılından 1994 yılına devreden) toplam 
•3 028 545 564 TL. iç borcu bulunmaktadır. Bu borç miktarı 1994 yılı sonu itibariyle 4 371 658 702 
TL. olmuştur. , 

Borçların dökümü ve açıklaması aşağıda belirtilmiştir. 
1. Keşide edilen çekler: 10 729 500 TL. 
Üçüncü şahıslara, kurum veya kuruluşlara çekle yapılan ödemelerde çek tutarı, keşide edildi

ği tarihte Kurum hesaplarına intikal ettirilmektedir. Ancak çek tutarlarının keşide tarihinden sonra
ki tarihlerde tahsil edilmesi nedeniyle, belirli tarihlerde (31.12.1994) banka mutabakatının sağlan
ması açısından bu hesap kullanılmaktadır. 

2. Resmî dairelere olan borçlar : 3 080 500 TL. 
Resmî dairelere olan borçların 2 830 000 TL. sı Başbakanlık Basımevine, 200 000 TL. sı ka

mu işverenlerince masraf karşılığı olarak yatırılan ancak talep gelmediğinden bu hesaba alınan tu
tara, 50 500 TL. sı Bakanlığımız İşçi Sağlığı Haftası kutlama çalışmaları için verilen avans baki
yesine aittir. 

3. Gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar : 446 447 003 TL. 
Gerçek ve tüzelkişilere olan borçların 44 089 661 TL. sı istihdam garantili kurslardan 1994 yı

lında açılıp kurs sürelerinin 1995 yılına sarkması nedeniyle % 25 bloke edilen miktarlarına, 11 
170 000 TL. sı yakıt bedeline, 238 309 798 TL. sı ödenmeyen kira bedellerine, 12 658 884 TL. sı 
kursiyer ücretlerine, 63 683 386 TL. sı kişi ve kuruluşlara (oto tamiri, tapu masrafı, eczane, boya, 
badana ücreti vb.), 24 777 436 TL. sı ödenecek su bedeline, 51 757 838 TL. sı Kurumun parası ol
mayıp banka tarafından kurum hesaplarına sehven intikal ettirilen tutara ait olup, bu meblağların 
büyük bölümü 1995 yılında ilgililere ödenmiştir. 

4. Personele olan borçlar : 6 877 227 TL. 
Kurum personelinin maaş, yan ödeme vb. özlük'haklarından yıl sonuna kadar ödenmeyen tu

tarları bu hesapta emanete alınarak yeni yılda ödenmiştir. 
5. Alınan depozito ve teminatlar : 772 166 299 TL. 
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Alman depozito ve teminatların 105 006 299 TL. sı Kurumun yapmış olduğu ihalelere iştirak 
eden şahıslardan alınan geçici ve kesin teminatlara, kalan 667 160 000 TL. sı ise Dünya Bankası 
İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamında açılan kursların % 25 bloke tutarına aittir. 

6) Diğer borçlar: 90 422 805 TL. 

Bu borçlar, Toplu Konut Fonu ve ödenecek vekâlet ücretlerinden oluşmakta olup, ilgililere 
ödenmiştir. 

7) Vergi, resim, harç ve kesintiler : 2 570 203 193 TL. 

a) Kurum vergi, resim, harç kesintileri : 162 840 51.1 TL. 
Bu hesabın 95 889 690 TL. 'sı kurum personelinin iştiraklerinden oluşan Ölüm Yardımı Fonu

na, kalan 66 950 821 TL.'sı ise İstihdam ve Eğitim Projesi ile ilgili vergi, resim ve harç kesintile
rine ait olup, ilgili kuruluşlara ödenmiştir. 

b) Personele ait vergiler : 2 039 288 896 TL. 
Personelin istihkaklarından tevkif edilen gelir ve damga vergileri toplamı olup, yasal süresi 

içinde vergi dairelerine yatırılmıştır. 
c) Üçüncü kişilere ait vergiler : 132 733 633 TL. 

Üçüncü kişilere ödenen istihkaklardan, mal sahiplerine ödenen kira bedellerinden tevkif edi
len Gelir Vergisi, Damga Vergisi ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu bu hesapta takip edilmek
te olup, süresi içinde yatırılmıştır. 

d) Kurumun tabi olduğu kesintiler: 235 340 153 TL. 
Bu kesinti tutarının 1 930 950 TL'sı T.C. Emekli Sandığına yatırılacak kesenek borçlarından, 

4 387 125 TL.'sı icra kesintilerinden, 224 378 078 TL.'sı Tasarruf Teşvik Fonundan 4 644 000 
TL'sı Sosyal Sigortalar Kurumu primleri ile ilgili kesintilerden oluşmakta olup, süresi içinde öden
miştir. 

8. Diğer yabancı kaynaklar : : 471 732 175 TL. 
Bu kaynakların 170 863 133 TL.'sı Kurum Yardım Sandığına, 40 000 TL.'sı sendika aidatla

rına, 300 829 042 TL.'sı İstihdam ve Eğitim Projesi dolar karşılığı tutarına aittir. 

9. Alınan depozito ve teminatlar: 1 200 000 TL. 
Bu tutar, 1992 yılında yaptırılan Söke Eğitim Merkezi foseptik çukurunun ana kanalizasyona 

bağlanması işini üstlenen müteahhitten alınan teminat bedeli olup, anılan müteahhitin işi bitirmesi 
ve kesin kabul sonrası; Sosyal Sigortalar Kurumundan yapılan işle ilgili ilişiksiz belgesini getirme
diğinden teminatı kendisine geri ödenmemiştir. 

Bahse konu belgenin getirilmemesi veya Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından herhangi bir ta
lep olmaması halinde, yasal bekleme süresi sonunda sözkonusu meblağ Kurumun gelir hesapları
na intikal ettirilecektir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunca 1994 yılı içinde herhangi bir faiz ödemesi yapılmamıştır. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1994 yılı sonu itibarı ile borç tutarı 4 371 658 702 TL.'dır. Bu

nun 2 238 937 350 TL. sı kesilen vergiler olup, Maliye Bakanlığına (Vergi Daireleri), 4 644 000 
TL. sı sigorta primine ilişkin olup, Sosyal Sigortalar Kurumuna aittir. Bu borçlar süresi içinde ilgi
li yerlere ödenmiştir. Kurumun bankalara borcu bulunmamaktadır. •; 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun dış kredi borcu bulunmamaktadır. 
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İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1994 yılı başında 2193 çalışanı vardı. Aynı yıl içinde 156 kişi 
emekliye ayrılmış; yıl sonu itibariyle Kurumda çalışan sayısı 2 159 kişi olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ Ziya Halis 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

3. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, SSK'dan maaş alan emeklilerin sayısına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in yazılı cevabı (7/6559) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletle

rinizi saygılarımla arz ederim. 5.4.1995 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 
1. 1980 yılından 1994 yılına kadar SSK'dan emekli maaşı alan emekli SSK'lıların toplam sa

yısı her yıl için ne kadardır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ' 26.6.1995 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/5809-18380 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. İlgi: 11.4.1995 tarih ve A.01.Ö.GNS.0.10.00.02-7/6559-13755/49960 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakanlığımca 
yanıtlanması uygun görülen, Sosyal Sigortalar Kurumundan 1980-1994 yılları arasında aylık veya 
gelir alanların sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1980-1994 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık veya gelir alanların toplam sa
yıları, sigorta kollan itibariyle aşağrda gösterilmiştir. 

Yıllar 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 • 
1989 
1990 

Malullük 
Aylığı 
Alanlar 
27 028 
27 429 
28 866 
29 703 
31 321 
33 018 
34 862 
38 248 
39 767 
42 102 
45 375 

Yaşlılık 
Aylığı 
Alanlar 
327 027 
393 722 
461781 
505 293 
570 547 
628 392 
692 213 
757 120 
832 750 
893 552 
967-442 

Ölüm 
Aylığı 
Alanlar 
212 857 
226 438 
245 980 
266 022 
299 933 
330 342 
349 643 
376 039 
418013 
452 458 
488 797 

Sürekli 
İşgörm. 
Gel. Al- , 
24 560 
24 673 
25 866 
26 671 
27 254 
28 850 
29 331 
30 589 
31871 
32 964 
34 955 

İşkazası 
Son. Ölüm 
Gel. Al. 
44 343 
42 711 
45 625 

. 45 384 
47 574 
50 079 
50 572 
52 289 
54 712 
57 100 
60 065 

Toplam 
635 815 
714 973 
808 118 
873 073 
976 629 

1 070 681 
1 156 621 
1 254 285 
1 377 113 
1 478 194 
1 596 634 
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Malullük Yaşlılık 
Aylığı Aylığı 

Yıllar Alanlar Alanlar 
1991 48 975 1046 230 
1992 52 701 1 138153 
1993 55 090 1237 904 
1994 56 127 1 369 827 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ziya Halis 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

•4.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Antalya-Beldibi Belediye Başkanına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6569) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Antalya İli Beldibi Belediyesi Belediye Reisi kimdir? Adı soyadı nedir? 
Bu Belediye Binası (Beldibi) hazine arazisi üzerine yapılmış bir inşaat mıdır? Bu inşaat Bele

diye Reisine mi aittir? Şu andaki Belediye Başkanı olan adını bilmediğimiz şahsa mı aittir? Bu ve 
bunun gibi inşaatların yapımı hangi tarihlerde olmuştur? Antalya Valiliğinin bu konudaki çalışma
ları nelerdir? Bu kaçak olarak yapıldığı iddia edilen belediye binası ve belediye başkanına ait oldu
ğu söylenen bu bina belediye reisi tarafından Beldibi Belediyesi adına kiralanmış mıdır? Bu yasal 
mıdır? Bu sorularımız gerçekten doğru ise Anavatan Partisi Belediye Başkanlarına basit kusurlar
dan dolayı alınıp görevine iade edilen Belediye Başkanlarımıza uygulanan işlemler bu kanunsuz iş
lemleri yapan belediye başkanına da uygulanacak mıdır? (Doğru Yol Partili) Ve bu konu ile ilgili 
sorularımızın cevaplarını basına da açıklayabilir misiniz? 

İçişleri Bakanlığı 23.6.1995 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55570 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 28.4.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6569-13788/50040 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in, "Antalya-Beldibi Belediye Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek 
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Antalya Beldibi Belediye Başkanı, Abdullah Çelik'tir. 
Önergede de belirtildiği üzere, Beldibi Belediye Başkanı Abdullah Çelik'in hazine arazisi üze

rine kaçak yapı yaparak menfaat sağladığına dair şikâyet dilekçelerinin Bakanlığıma intikal ettiril
mesi üzerine, iddiaların araştırılması için dilekçeler ve ekleri 12.4.1995 tarih ve 5447 sayılı, 
14.4.1995 tarih ve 5489 sayılı yazılarla Antalya Valiliğine gönderilmiştir. 
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Ölüm Sürekli 
Aylığı İşgörm. 
Alanlar Gel. Al. 
522 512 , 37 250 
561091 39 057 
598 183 40 940 
637 927 42 743 

İşkazası 
lon. Ölüm 
Gel. Al. Toplam 

62 128 1 717 095 
65 520 1 856 522 
66 890 1999 007 
68 525 2 175 149 
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Konu ile ilgili olarak Antalya Valiliğinden alınan 22.5.1995 tarihli ve 865 sayılı yazıdan; 
Antalya Valiliği ile Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına da bu yönde başvurular yapıldığı ve id

diaların soruşturulması için 30.3.1995 tarihli Valilik oluru ile muhakkik görevlendirildiği, soruştur
manın halen devam ettiği anlaşılmıştır. 

Soruşturmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, motorin satışıyla ilgili mevzuatın uygulanmasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/6664) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
1. Motorin (mazot) pompası açıp satış yapmak hangi şartlara bağlıdır? 
2. Ruhsatsız motorin satışı mümkün müdür? 
3. Süpermarkette motorin satmak mümkün müdür? 
4. 1, 2, ve 3 üncü soruların sonuçlarına göre Konya/Tuzlukçu ilçesinde mevzuat işlememek

te midir? 
5. Veya mevzuatın işlememesinin sebepleri nelerdir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 23.6.1995 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55569 

Konu : Konya Milletvekili Sayın Mustafa Unaldı'nın yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.5.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6664-13898/50184 sa
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Konya Milletvekili Mustafa 
Unaldı'nın "Motorin satışıyla ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap 
teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

26.10.1983 tarihli ve 18203 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Gayri Sıhhi Müesseseler Yö-
netmeliği"nin ekli listesinin ikinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri gösteren 27 nci sırasında "akarya
kıt depoları ve satış yerleri" yer almakta ve bu işyerinin tesis izni ve açılma ruhsatı, Yönetmeliğin 
2 nci maddesi gereğince valiliğin iznini gerektirmektedir. 

Yine, mezkûr Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre gayri sıhhi müesseselere açılma ruhsatı ve
rilebilmesi; 

— Dilekçe, 
— İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işletme belgesi, 
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— Yangın ve patlamalar yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair belge, 
— Çevre sağlığı değerlendirme raporu, 
— Noter tasdikli sorumlu müdür sözleşmesi, 
— Açılma raporu, 
— Tesisin faaliyeti halinde bir sakınca yaratıp yaratmayacağına dair Valilik veya kaymakam

lık görüşü, 
— Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesi kapsamına giren işyerlerinde noter tas-

, dikli tabip ve lüzumu halinde diğer sağlık personeli sözleşmesi. 
gibi şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 
Yine aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince ruhsatsız olarak faaliyet gösteren mües

seselerin kapatılması gerekmektedir. 
Bu çerçevede Tuzlukçu Belediyesince; "SAK-Ticaret Limited Şirketi" adlı bir şirketin süper-

marketin ön kısmına ruhsatsız olarak akaryakıt pompası kurarak satış yaptığının tespit edilmesi 
üzerine, 24.3.1995 gün ve 193 sayılı yazı ile bu faaliyetin 15.5.1995 tarihine kadar başka yere ta
şınması için şirketin uyarıldığı, ancak yapılan denetimler sonucunda sözkonusu şirketin faaliyetine 
devam ettiği görüldüğünden 15.5.1995 tarihinde akaryakıt satış istasyonunun mühürlendiği, 

Konya Valiliğinin 25.5.1995 tarih ve 1459 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türk Hava Kuvvetlerine ait Fantom uçaklarının mo
dernizasyonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in 
yazılı cevabı (7/6713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 17.4.1995 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Türk Hava Kuvvetlerine ait 54 tane Fantom uçağının modernizasyonu ihale açılmadan is
rail'ini devlet savunma şirketlerinden batık I.A.I. (İsrail Havacılık Endüstrisi)ye verildiği doğru 
mudur? Doğru ise sebebi nedir? 

2. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halis Burhan 1 Haziran 1994'de İsrail'e gittiğinde, 
ihale açılmadan, İsrail Savunma Bakanlığı Müsteşarına "İşi sizin şirketiniz I.A.I.'ye vereceğiz" an
lamına gelecek bir mektup verdiği iddia edilmektedir. Böyle bir iddiaya verilecek cevap nedir? 

3. Batık İsrail Firması I.A.I.'in Almanların uçak başına 9 milyon dolara yaptığı işe yaklaşık 
12 milyon dolar istediği, daha pahalı olmasına rağmen bunun Türkiye tarafından kabul edildiği do
layısıyla 54 uçak için 216 milyon dolar daha fazla para ödeneceği doğru mudur? Doğruysa sebebi 
nedir? • 

4. Hava Kuvvetleri Komutanı Halis Burhan'in oğlu, gelini ve yeğeninin çalıştığı MİKES şir
ketinin, I.A.I. ile ilişkisi olduğu bundan dolayı işin bu şirkete verildiği iddia edilmektedir. İddia 
doğru mudur? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 23.6.1995 

Kanun : 1995/603-TÖ 

Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6713-

13998/50650 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 16.5.1995 tarihli ve B.02.0.KKG/106-9140/2180 sayılı yazısı. 
(c) Devlet Bakanlığının 13.6.1995 tarihli ve B.02.0.006-0/2-01669 sayılı yazısı. 
Karaman Milletvekilliği Zeki Ünal'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve İlgi (a) üzerine İlgi (b) 

ve (c) ile tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen "F-4 uçaklarının modernizasyon projesi faali
yetlerine ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal Tarafından Verilen 7/6713 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Ceva
bı 

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 54 adet F-4 uçağı, Avionik ve Elektronik Harp 
kabiliyeti geliştirilerek kullanım ömürlerinin uzatılmasını içeren modernizasyona tabi tutulacaktır. 
Modernizasyon sonucu F-4 uçakları değeri 60 milyon USD olan F-15 uçakları ile aynı özelliklere 
sahip hale getirilirken, F-4 uçakları ile Türk Silahlı Kuvvetleri için vazgeçilmez olan etkin bir ha
va üstünlüğü kazanılacak ve bu uçakların 2010'lu yıllarda da etkin olarak kullanımı sağlanacaktır. ' 

Projenin İsrail'den sağlanacak devlet kredisi ile İsrail Havacılık Endüstrisi tarafından gerçek
leştirilmesi konusunda 94/5945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olup, projenin İsrail tarafın
dan gerçekleştirilmesi, aşağıdaki nedenlerden dolayı yararlı görülmüştür. 

Türk Hava Kuvvetleri F-4 modernizasyonu harekat ihtiyacı İsrail Hava Kuvvetleri F-4 uçak
ları ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

İsrail'in kendi F-4 modernizasyonunu tamamlamak üzere olması ve dolayısı.ilc IAI'nıh üre
tim hattında doğacak iş ihtiyacı nedeniyle pazarlık için uygun ortam mevcuttur. Ayrıca millî kay
naklar kısıtlı olduğundan İsrail tarafından sağlanacak finansman paketiyle proje süratle sonuçlana
caktır. 

Arzu edilen önemli teknolojiler Türkiye'ye verilebilecek Türk mühendisi ve işçilerinin proje
ye aktif katılımı sağlanabilecektir. 

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının modernizasyonu sürerken daha önce moderni-
ze edilmiş İsrail F-4 uçakları üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarına eğitim imkânı sağ
lanabilecektir. 

2. İsrail Havacılık Endüstrisi (IAI) İsrail Hava Kuvvetlerinin F-4 tadilatını bitirdikten sonra 
çeşitli ülkelerin uçaklarına benzeri tadilatları uygulamayı sürdürmektedir. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Org. Halis Burhan'ın 1 Haziran 1994 tarihinde İsrail'e yap
mış oldukları ziyaret sırasında ihalenin İsrail Havacılık Endüstrisine verileceğine dair bir mektup 
verilmemiştir. Sadece İsrail Millî Savunma Bakanlığına F-4 Modernizasyonunu Türk Hava Kuv
vetleri F-4 uçaklarına uygulamaya istekli olduklarını belirten bir iyi niyet mektubu vermiştir. 
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3. Alman Hava Kuvvetlerine uygulanan F-4 Modernizasyonu ile Türk Hava Kuvvetlerinin is
temiş olduğu F-4 modernizasyonunun içeriği aşağıdaki paragraflarda açıklandığı üzere tamamen 
farklıdır. 

Türk Hava Kuvvetlerinin F-4 Modernizasyonu hava-yer ağırlıklı iken Almanlarınki hava-ha
va ağırlıklıdır. Tadilat sırasında F-18 uçaklarından çıkarılan hava-hava radarları kullanılmıştır. 

Radarın yer modları mevcut değildir. 
Elektronik harp, çok fonksiyonlu monitör (MFD) ve baş monitörü (HUD) tadilata tabi tutul

mamıştır. 
Uçağın kablo enstlasyonu değişmemiştir. 
Muhabere sistemleri tadilat dışı tutulmuştur. 
Yapısal konularda kısıtlı tadilat yapılmıştır. 
Bu tarz bir tadilatın Türk Hava Kuvvetleri harekat ihtiyacına uygun olmadığı değerlendirilmiş 

olup, Alman versiyonu ile İsrail versiyonu arasındaki fiyat farkı yukarıda açıklanan nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

4. IAI ile MIKES arasında organik bir bağ mevcut değildir. MIKES tadilatın elektronik harp 
bölümüne giren aday firmalardan biridir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
7. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, İller Bankasınca Sakarya Belediyesine verilen kre

dilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6751) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ilgili aşağıdaki sorularımın ilgili bakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Adapazarı Belediyesine, 
1. 2380 sayılı belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril

mesi Hakkında Kanuna göre, 
a) 1 Nisan 1994-30 Nisan 1995 dönemi için aylar itibariyle tahakkuk eden istihkak miktarları 

ne kadardır? 
b) Tahakkuk eden istihkakların aylar itibariyle belediyeye fiilen ödenen kısmı ne kadardır? 
c) İstihkakları kesilen kısmının kesilme sebebi nedir? 
d) İstihkaklar belediyenin borçlarına mahsuben kesiliyorsa bu durum hangi tarihe kadar devam 

edecektir? 
2. Adapazarı Belediyesinin halen bankanıza borcu : 
a) Ana para, ana paraya ilave edilmiş faiz ve faiz olarak ne kadardır? 
b) Borcu teşkil eden ana para kredi nevilerine ve kredinin açılma tarihlerine göre : 
- N e miktardadır? 
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- Faiz nispeti nedir? 
- Ödeme süresi nedir? 
- Ödeme şartlan nedir? 

3. Belediyelere verilen kredilerin geri ödeme planında aylık taksitlerin miktarının tespitinde, 
belediyelere 2380 sayılı Kanuna göre bankanız tarafından tahakkuk ettirilen aylık istihkaklar dik
kate alınıp taksit miktarının belediyelerin cari giderlerinin karşılanmasına imkân verecek bir nis
pette ve istihkakın belli bir nispetini aşmaması şeklinde uygulanan bir nispet var mıdır? 

Varsa bu nispet nedir? 

Kredilerde bu nispeti uygulama mecburi midir, ihtiyari midir? 
İller Bankası 

Genel Müdürlüğü 19.6.1995 
İkr. ve Bank. D . Bşk.hğı 

Yerel Yön. Hesap. Takip Şb. Md. 
Dosya No. : 54/01 

Sayı: B.09.2. İBG.0.10.00.07/44750/069749 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 31.5.1995 Gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6751-14103/51104 sayılı yazınız; 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın ilgi yazınız ekindeki İller Bankasınca Adapazarı 

Belediyesine açılan kredilere ilişkin soru önergesine verilen cevaplar ilişiktedir. 
Bilgilerinize sunarım. 

Erman Şahin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın Soru Önergesine Cevap 
1. Adapazarı Belediyesine, 230 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanuna göre; 
a) 1.4.1994-30.4.1995 tarihleri arasında 119 007 730 000 lira pay tahakkuk ettirilmiştir. 
b) Tahakkuk eden paylardan belediyeye 348 776 000 lira para gönderilmiştir. 
c) Tahakkuk eden payla havale edilen pay arasındaki fark belediyenin Bankamızda işlem gö

ren borçlarına kesilmiştir. 
d) Belediyenin payları, Bankamıza olan borçları ile 3986 ve 6183 Sayılı Kanunlar gereğince 

Bankamıza bildirilen diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlarına, vadelerinde tahsili sağlanıncaya 
kadar kesilecektir. 

2. (a-b) Adapazarı Belediyesinin Bankamızda işlem gören mevcut borçlarının anaparası, faiz 
oranı, vadesi ve halihazır borç bakiyesi ilişik hesap ekstralarında gösterilmiştir. (Ek-1) 

3. Adapazarı Belediyesine Bankamız Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve 
usullere göre açılan krediler ile 3986 ve 6183 sayılı kanunlarla Bankamıza bildirilen borçları, bor
cun nevilerine göre vadelerinde paylarından kesilmektedir. 

Not: Yazılı soru önergesi ile ilgili banka hesap ekstraları dosyasındadır. 
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8. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, muhtar harçları ve basılı evrak ücretlerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6757) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. Saygılarımla. ' , . , - . ' • • ' " ' • • 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
1. İçişleri Bakanlığının Muhtar Harçları ödenmesi ile ilgili 9 madde değişikliği gereğince İl 

İdare Kuruluna verilmiştir. Bu Kararnameye göre 16.1.1995 tarihindeki İçişleri Bakanlığı genel
gesine göre verilen basılı ücret hakkı kaldırılmıştır. Bu boşluğu nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz? 

2. İstanbul'da harç ve basılı evrak ücreti 40 000 TL. olarak uygulanmakta iken, Ankara'da 
neden 16 000 TL. olarak uygulanmaktadır? 

• "'. , - .•• • ' ; T . C . 

İçişleri Bakanlığı , 23.6.1995 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/55568 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31,5.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6757-14113/51123 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili Yücel 
Seçkiner'in "Muhtar harçları ve basılı evrak ücretlerine ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Köy ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmî evraka ait basılı 
kâğıtların bedelleri; 

"Köy ve Mahalİe Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve 
İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmî Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının 
ve Paylarının Ödenme Biçimi Hakkında Yönetmelik"in 9 uncu maddesi uyarınca her yıl Ocak 
ayında Bakanlığımca belirlenerek Valiliklere gönderilmekte idi. 

Ancak, bölgeler arasında farklılıklar bulunduğu dikkate alınarak, evrak satış bedellerinin il 
çapında tespit yetkisi, 16.4.1995 tarih ve 22260 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik 
Değişikliği ile.İl İdare kurullarına verilmiştir. 

2. Mezkur Yönetmelikte yapılan sözkonusu değişiklik nedeniyle bu evrakların satış bedelleri 
tespiti İl İdare Kurullarınca belirlendiğinden, bölgeler arasında farklılık bulunması doğaldır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Nahit Menteşe 

' İçişleri Bakanı 

— © —-

- - 9 6 -



T.B.M.M. B:130 27.6.1995 0 : 2 
On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin 19.7.1995 Tarihinden İtibaren Dört Ay 

Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresine verilen oyların sonucu : 
Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
ismet Attila 
Baki Durmaz 
EthemKclekçi 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilal Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 

Üye Sayısı ~ 

Kullanılan Oy 

Kabul Edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

450 

366 

223 
137 

3 
3 

62 

22 

(Kabul Edenler) 

İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroği 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

u 

Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Liitfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Bayi az 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin , . 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
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DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu , 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse ' 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş , 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobancr 
Abdullah Ay kon Doğan ,• 

B : 130 27 . 6 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Ali Su . 
İSTANBUL 
Yıldırım, Aktuna 
Osman Ceylan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan / 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Kon ukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay " 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahittin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendillcr 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdulkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Dcvelioğlu 
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Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundııkluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın -
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H.Cavit Erdemi r 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
TevfikDiker 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 

' Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
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Doğan Baran 
Rıfat Yiizbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin. 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 

ADANA 
Uğur Aksöz 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Cemalcttin Gürbüz 
ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
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SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 

. Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Özdemir 

(Reddedenler) 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven , 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyöl 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
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Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz . 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
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Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 

B : 130 27 . 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Refik Afslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

(Çekimserler) 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 

(Geçersiz Oylar) 

BURSA 
Hüsamettin Örüç 

- 1 0 0 -

.1995 0 : 2 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz . 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
AbdUllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

MANİSA 
Sümer Oral 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Abuzer Tannverdi 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Baykal 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Öztaylan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Mehmet Gedik 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı (B.) 
Bestami Teke 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Hüsnü Doğan 
Algan Hacaloğlu 
Melike Haşefe 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Güneş Taner 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

(Açık Üyelikler) 

1 DİYARBAKIR 4 
2 İSPARTA 1 
1 İSTANBUL 2 
1 MARDİN 3 
1 

Hilmi Yükselen 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedap Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TOKAT 
Güler İleri 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 

' VAN 1 

© 
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Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin 30 Haziran 1995 
Tarihinden İtibaren Altı Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresine 

verilen oyların sonucu : 
: Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk ' 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilal Güngör 

Üye Sayısı \ 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanı af 

Açık Üyelikler 

450 

353 
200 , 

151 

— 
2 

75 • 
22 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

' Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 

\ 

Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkcrim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Bayi az 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
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Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Arslan Adnan Tiirkoğlu 
DENZİLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim'Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut . 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdiilkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 

GİRESUN 
Ergun Özdemir 
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HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Möhmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Kemal Naci Ekşi 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü -
Mehmet Köstepcn 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat-Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdulkerim Doğru 

1995 0 : 2 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlü 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
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MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Al i şan 
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Mehmet Cebi 
İrfan Pemiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özlap 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezzak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 

1995 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusy 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

0 : 2 

ADANA 
Uğur Aksöz 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemal ettin Gürbüz 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. Uluç Gürkan 

»Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
ANTALYA ; 
Hasan Çakır 

(Reddedenler) 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Escngün 
Abdülilah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
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GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
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Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Atilla.Mutman 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfı Şahin 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
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MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Musatfa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
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UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Fethullah Erbaş 

ADANA 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıvcrdi 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 

• Mehmet Nedim Budak 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 
Mehmet Seyfi oktay 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BOLU 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Mehmet Gedik 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 

B:130 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

27 . 6 .1995 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı , 

0 : 2 

(Geçersiz oylar) 

BURSA 
Hüsamettin Örüç 

MANİSA 
Sümer Oral 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Uyanık 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mehmet.Batallı 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Bestami Teke 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Algan Hacaloğlu 
Melike Haşefe 
Coşkun Kırca 
Cem Kozlu 
Emin Kul 

Hasan Mezarcı 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
ORDU 
Bahri Kibar 
RİZE 
Mustafa Parlak 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
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T.B.M.M. 
SİVAS 
Ziya Halis 

Azimet Köylüoğlu (B.) 

ŞANLIURFA 
Sedap Edip Bucak 

Seyit Eyyüpoğlu 

B : 130 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TOKAT 
Güler İleri 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

27 . 6.1995 O : 2 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ. 
130 UNCU BİRLEŞİM 27-6 * 1995 SALI Saat : 15.00 i 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin 19.7.1995 Tarihinden İtiba
ren Dört Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1885) 

2. — Ülkemizde Konıışlandınlan Çok Uluslu Gücün Görev Süresinin 30 Haziran 
1995 Tarihinden İtibaren Altı Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1886) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç î M 

>«>•——«_>_>•<_»»—— « e -

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

« _ > • © • < _ » — — ' * • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

••»+——«C_»>:Sl <_*——•<»•• 

SÖZLÜ SORULAR 



7 
KANUN TASARI VE TEÎCLtFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 . — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik? 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S.,Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6,7.1992) 

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

5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

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

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) , 

X 8. — Çanakkakı Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin, önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
.(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

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

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

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31,12.1993) 

X 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfiıllah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ye Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

13. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 14. — Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.İ994) 

15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 17. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S, Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994) 

18. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 

' : ' — 3 —. ' 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alritemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 13.1995) 

I X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

XI 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

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

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2:1992) 

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

25..— 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24A1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
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f 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1.994) 

29. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerİ ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 
2709 Numaran'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Ar-
îcadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861)'(Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 

31. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 

. Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlâve Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

X 32. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 33. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 34. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
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7 
KANUN 1 ASARI VE TEKIİFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihli: 29.3.1995) 

35. —7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

36. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun île 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekî Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
-(S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

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

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

39. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

40. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenıin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

41. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

42. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 



7 
KÂNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

43. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 44. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

45. •—• Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım,- Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) -

46. — GüJhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2/U993) 

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

48. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 50. —' Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

SU — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
vo Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S.. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 
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52. — 1136 Sayılı. Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turnan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ıa, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Daiir Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992): 

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

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

56. — Taştnmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Taisarısı ve İçişleri ve Adalet komis-
yonlan raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

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

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

59. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 
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60. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş've Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

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

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 62. •— Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

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

X 64. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

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

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

68. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992) 

69. _ Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (Si Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

70. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

;71a — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İİİ77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

72. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci-ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı; 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) . 

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

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

75ı—.Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yüriirlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

76. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nüa, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifli ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/22)1) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

77. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S3 Sayısı : 130) (Dağıtma tarihî : 21.9.11992) 

78. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

79. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü've 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hattındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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80. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

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

82. — Nevşehir Milletvek'ili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9,1992) 

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

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihî : 1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayıü İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

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

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

_ 11 __ 



7 
KANUN TASARI VE TEiatFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLEM 

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

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

9 1 . — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

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

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

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

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

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

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

99. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

100. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) ' 

101. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) ' 

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

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

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

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

108, — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi ; 16.2,1993) 
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109. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî .Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

111. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S,: Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

112. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

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

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

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

116. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6^.1993) . 

117. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

118. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336). (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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119. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) . 

120. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

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

122 — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

123. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazi Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) , . '•• • ' 

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

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

126^ — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi :" 25.11,1993) -

127. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 
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128. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

129. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

13Q. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve TaJkibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

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

X 132. -—Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

133. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Haklanda 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı :407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

134. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmâr Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

135i — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

136. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

138. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ye 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

139. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı-: 593) (Dağıtma tarihi :. 17.2.1994) 

140. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

141. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

142. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

143s — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

144. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

145. — Jcra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. :— Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu* (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

148. •— iş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :, 
23.3.1994) 
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149. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları-(1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3,1994) 

150. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

İ51s — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Uraî Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan • Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve-Milli- Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

152. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi. ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanan Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve.Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

154. —Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin S itiş, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanım ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Mili' Savunma ve Plan ve Bütçe 

'•komisyonları raporları {1/653, 1/2) (S. Sayısı ; 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

156. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kamın Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayisı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan Ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S, Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

158. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku-
nulmazlıklarmm Kaldınünası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
623) (Dağıtma"tarihi : 23.3.1994) 

159. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î /648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

160. — Bazı Kanunlardaki Cezaların îdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Darı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

1.61. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2S.3.1994) 

162. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634)-(Dağıtma tarihi : 28.3.1994) ' 

X 163. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

164. — 5434 Sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) . 

165. -— Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (i/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 166 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30),(S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

167. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

168. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Haklcında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

— 19 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKUFLERÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

169. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

170. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

171. -~ Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'İn, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

172. — fzmîr Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

173. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayıjı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret. Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

174. —-İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 67i) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

175. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994), 

176. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

177. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

178. —- Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
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X 179. —• 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanıma Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun iki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

181. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanımda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

182. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

185. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : .20.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (İ/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 187. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 188.— Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ye Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağılma tarihi : 3.11.1994) 
X 193. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı içişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 
X 194. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 195. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 197.; — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi.: 14.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) ' • ' • ' - . 

199. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 18.11.1994) 
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X 201. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 

10 000 Adaet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

203. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta-* 
rihi : 28.11.1994) 
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-* 

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
•X 206. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

207. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

208. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji.ve Ticaret, Sağlık-
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

209 — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 'Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Karşılıklı. Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Konmması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma, tarihi : 10.2.1995) 

214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük iş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) . 

215. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

216 — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin ••Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

217. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

218. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 219. -— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

220. — Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi :. 
28.2.1995) 
X 221. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) ' 
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222. —Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi :. 16.3.1995) 

223. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında,Dostluk ve İşbir

liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

231. — »Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

232. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi 'Hakkında. Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
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233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X 234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile ilgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun. Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

235. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

238. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyİşleri Komisyonları Raporları 
(İ/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi ; 29.3.1995) 

239. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yıiırı Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Ancadaşınm 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanım Tekliff ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) . 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 

X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı: 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

244., —- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. -— Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis-, 
yonu Raporu (1 /S26) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) . 

251. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

254. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nm 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S, 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
aldan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı •: 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

259. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

260. —Erzurum Milletvekili Lülfü Escııgün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

261. ~ Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

262. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : L6.1995) 

263. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

265. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağılma tarihi : 5.6,1995) 

266. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ^e 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağılma tarihi : 5.6.1995) 

267. —• İçel Milletvekili -Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5,6.1995) 

268. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
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pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi •: 5.6.1995) 

269. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S, Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri vo Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 271. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) 

272. .— Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi' 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Melİsi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 273., — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere, Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cenlal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'tıu, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi :. 
9.6.1995) 

X 274. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1995) ^ 

X 275. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

276. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu-nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

X 277. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekiileri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekiileri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm; Ça
nakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan. ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

278. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 
Içhizmet Kanununa Bir'Ek ve.Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raponı (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

279. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

280. — Tütün ve Tütün Mamuk'erinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi Inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 
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Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağılma ta
rihi : 22.6.1995) 

281. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ye Plan ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) . 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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