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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
, Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan açık oylama sonucun

da, 191 kabul oyuna karşı, 230 ret oyuyla güvenoyu alamadığı açıklandı. 
Başbakan Tansu Çiller, güvenoylaması sonucunun açıklanmasından sonra, Genel Kurula hita

ben bir konuşma yaptı. 
TBMM Başkanının seçimini yapmak için 17 Ekim 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere, birleşime 15.48'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
TBMM Geçici Başkanı ve Başkanvekili 

Abbas înceayan 
Bolu 

Kâtipliye 

_ _ @ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

killerinin, salonda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi olduğu için, gündemdışı söz veremiyo
rum. 

Gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Bakanlar Kurulunun istifasının kabul olunduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

(311995), 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 
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Kadir Bozkurt 
Sinop 
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• ' ' • ' . 15 Ekim 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Başbakanlığın, 15 Ekim 1995 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1 -14889 sayılı yazıları. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası 
kabul olunmuştur. Yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulunun göreve 
devamının rica edildiğini bilgilerinize sunarım. 

- Süleyman Demirci 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
IV.-SEÇİMLER 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI SEÇİMİ 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine geçiyoruz. 

Daha önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk, Meclis Baş
kanlığından istifa etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için, Anayasadaki prosedüre 
uygun olarak, adaylar müracaat etmişlerdi ve adayların müracaatı üzerine, Anayasada belirlenen 
süre de nazara alınarak, Danışma Kurulunun aldığı karar gereğince, bugün ve yarın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı seçimi yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 94 üncü ve İçtüzüğümüzün 10 uncu maddelerine göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilebilmek için, ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte 
ikisinin; yani, 300 milletvekilinin oyunu almak zorunludur. İlk iki oylamada, herhangi bir aday ar
kadaşımız, 300 oyu alamazsa üçüncü tur yapılır. Üçüncü turda seçilebilmek için, adayın, tiye tam
sayısının salt çoğunluğu olan 226 milletvekilinin oyunu alması gerekir. Bu turda da 226 oy sağla
namazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 
en fazla oy alan üye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı seçilmiş olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olmak için, Başkanlığımıza 9 arkadaşımız müra
caat etmişti; şimdiye kadar bize intikal eden müracaatlara göre, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi 
Dinçerler, Ankara Milletvekili Sayın İrfan Köksalan, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova, Ma
nisa Milletvekili Sayın Akın Gönen adaylıktan çekildiklerini bildirmişlerdir. Diğer adayların mü
racaatlarını okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için, Anayasanın 94 üncü maddesine göre aday ol

duğumu bilgilerinize sunar, gereğini saygılarımla rica ederim. 10.10.1995 
İsmet Sezgin 

Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Boşalmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğ-
lu'nu arz ve teklif ederiz. 10.10.1995 

Saygılarımızla. 
Şevket Kazan Abdüllatif Şener Ahmet Remzi Hatip 

Kocaeli Sivas Konya 
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Musa Demirci Salih Kapusuz Ahmet Feyzi İnceöz 

Sivas Kayseri Tokat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Açık bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına adayım. 
Yüce Meclisin değerli üyelerinin takdirlerine sunarım. 
Saygılarımla. 10 Ekim 1995 . 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum. 
Gereğininin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.10.1995 

Ertekin Durııtürk 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'i aday olarak gös

teriyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rifat Serdaroğlu 

izmir 
Nahit Menteşe 

Aydın 

M.Halûk Müftüler 
Denizli 

Mehmet Halit Dağlı 
Adana 

Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 

Arslan Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Hasan Kılıç 

Ordu 
Doğan Baran 

Niğde 
Cengiz Üretmen 

Manisa 

İhsan Saraçlaı 

Samsun 
Nadir Kartal 

Van 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 

Nevzat Ercan 

Sakar> 
Ali Uzun 

Zonguldak 
Yaşar Dcdelek 

Eskişehir 

a 
Münif İslamoğlu 

Kastamonu 

Sami Sözat 

Balıkesir 
Bahattin Şeker Rifat Yüzbaşıoğlu 

Bilecik Niğde 
Sait Kemal Mimaroğlu Muhtar Mahramlı 

Ankara 
Cemal Öztaylan 

Balıkesir 

İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 
AliEser 
Samsun 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Yahya Uslu 

Manisa 

Tekirdağ 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
MustafaKüpeli 

Adana 
Hayri Doğan 

Antalya 

Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Alâettin Kurt 

Kocaeli 
Muzaffer İlhan 

Muğla 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
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Hasan Namal 

Antalya 
M.Sabri Güner 

Kars 

Tevfik Diker 
Manisa 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Kaçmaz 

Van 
Mehmet Cebi 

Samsun 
Bilal Güngör 

Ankara 

Nevzat Ayaz 
Çankırı 

B : 10 17 .10 
Ali Su 

İçel 

İrfettin Akar 
• Muğla 

Sümer Oral 

Manisa 
M.Fevzi Şıhanlıoğlu 

Şanlıurfa 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Fethiye Özver 

1995 
Asım Kaleli 

İçel 
Veli Andaç Durak 

Adana 
İsmet Attila 

Afyon 
Sedat Edip Bucak 

Şanlıurfa 
Bestami Teke 

Hatay 

Adil Aydın 
Antalya 

Koksal Toptan 
Bartın 

Latif Sakıcı 

Muğla-

0 : 1 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına adayım. 
Gereğini müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 10.10.1995 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bütün aday arkadaşlarımıza eşit şartlarda başarılar diliyo-

Sayın milletvekilleri, şimdi, oylamaya... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Eşit şart ne demek? 
BAŞKAN - Yani, hepsine aynı temenni... Hepsininin de seçilmesini istiyorum; "eşit" o de

mek. 
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 94 üncü maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı gizli oyla seçilir. Biraz önce de açıkladığım gibi, seçilmek için ilk tur ve ikinci turda, 300 
milletvekilinin oyunu almak şarttır. İlk turda ye ikinci turda, 300 milletvekilinin oyunu alacak her
hangi bir milletvekili olmayınca, üçüncü tur oylama yapılır; üçüncü tur oylamada da, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin salt çoğunluğu olan 226 milletvekili oyunun alınması şarttır. Anayasaya gö
re, bu üçüncü turda da 226 oy alınmadığı takdirde, dördüncü tur oylama yapılır; burada da, üçün
cü turda en.fazla oy alan iki milletvekili arkadaşımız, dördüncü turdaki oylamaya katılabilir. Bura
da, en fazla oy alan sayın milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı seçilmiş olur. 

Şimdi, oylamayla ilgili olarak, Yüce Kurula bilgi arz etmek istiyorum: Daha önce... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Adayları bir daha okur musunuz? 
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BAŞKAN - Efendim, adayları okuduk. Rica ediyorum... Bakın, ciddî bir iş 
yapıyoruz burada, rica ediyorum dinleyin. 

Malumunuz, Divanın sağ tarafındaki komisyon sıralarında, iki sayın Divan Kâtibi arkadaşımız 
oturacaktır. Bunlardan birisi, adı okunup gelen milletvekiline oy pusulasını verecektir, ikinci Di
van Kâtibi arkadaşımız da, oy pusulası alıp oyunu kullanmaya giden milletvekilinin ismini yokla
ma cetvelinde işaretlcyecektir. Oy pusulası alan sayın milletvekili, burada gördüğünüz kapalı oy 
bölümüne girecek ve orada özel olarak konulan tükenmez kalemlerle, oy vermek istediği sayın ada
yın adını ve soyadını yazacak sonra, oy pusulasını zarfa koyacak, zarfı, kürsüde bulunan oy kutu
suna attıktan sonra yerine geçecektir. Oy kullanılması sırasında, aday olan arkadaşımızın adının ve 
soyadının birlikte yazılması esastır. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Birlikte olur mu; ayrı, ayrı... 

BAŞKAN - Adının ve soyisminin yazılmaması, yalnız adının veya yalnız soyisminin yazıl
ması halinde, eğer hangi adaya ait olduğu açıkça belirlenmiyorsa, o oy pusulası geçersiz sayılacak
tır; ama, yalnız adının veya yalnız soyisminin yazılması halinde, hangi adaya ait olduğu belirgin bi
çimde anlaşılıyorsa, ö oy pusulası geçerli sayılacaktır. Oy pusulasının herhangi bir yerine işaret ko
nulması, imzalanması veyahut da oy pusulasının renkli kalemle yazılması oy pusulasını hükümsüz 
kılar. 

Ayrıca, oy pusulasının hangi üye tarafından yazıldığını belirten herhangi bir işaret olması ha
linde de, yine, oy pusulası geçersiz sayılacaktır. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Adayları tanıyalım!.. 
BAŞKAN - Efendim, adayların isimlerini biraz önce okuduk; burada beş senedir de görev ya

pıyoruz!.. 
Değerli arkadaşlarım, birinci tur oylamada, bir mühürlü oy pusulası ve zarfı kullanılacaktır. 
Şimdi, hafızalarınızda kalması bakımından, aday olan arkadaşlarımızın isimlerini tekrar oku

tuyorum... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Ayağa kalksınlar... 
BAŞKAN - Lütfen... Bakın, yerinizde biraz ciddî otursanız daha iyi olur. 

Burada dört senedir görev yapıyoruz, bütün arkadaşlarımız birbirini tanıyor; artık, kendisini 
tanıtmaya gerek yok. Şimdiye kadar birbirimizi daha tanımamışsak çok yazık! 

Adayların isimlerini tekrar okutuyorum: 
1.- İsmet Sezgin (Aydın) 
2.- Yasin Hatiboğlu (Çorum) (RP sıralarından alkışlar) 
3.-Yaşar Topçu (Sinop) 
4 . - Mustafa Kalemli (Kütahya) (ANAP sıralarından alkışlar) 
5.- Ertekin Durutürk (İsparta) 
BAŞKAN - Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk bir pusula göndererek, Sayın İsmet 

Sezgin'i aday gösteren önergeye katıldığını belirtiyor; ancak, biliyorsunuz, Anayasamıza göre aday 
göstermek için 10 günlük bir süre içerisinde başvurmak lazım! Arkadaşımız, pusulayı şimdi gön
derdi, ismini okuyorum; ama, önergeye dahil etmiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ö, oyunu açıklamadır; söylemeyin... 
BAŞKAN - Şimdi, 5 kişilik Tasnif Komisyonunu seçeceğiz; evvela, iki sayın Divan Üyesi ko

misyon sıralarına buyursunlar. 
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Sayın Seyit Eyyüpoğlu?.. Yok. 

Sayın Nabi Poyraz?.. Burada. 

Sayın Veysel Atasoy?.. Yok. (DYP sıralarından "satıldı, ihaleye gitti" sesleri) 
Sayın Ali Eser?.. Yok. 
Sayın Ahmet Kabil?.. Burada. 

Sayın Ali Günaydın?.. Divanda olduğu için, Tasnif Komisyonunda yer,alamıyor. 
Sayın Halil İbrahim Artvinli?.. Burada. 
Sayın Seyfi Şahin?.. Yok. 
Sayın Sait Kemal Mimaroğlu?.. Yok. , 
Sayın Oktay Öztürk?.. Yok. 
Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada. 

Sayın Kadir Bozkurt?.. Kendisi Divanda görev yapacak. 
Sayın Ali Rıza Septioğlu?.. Burada. 

Efendim, arkadaşımız da Meclisimizin en yaşlı üyesi olduğu için, onu da, müsaade ederseniz, 
bu işten muaf tutalım. 

Sayın Ali Er?..Yok. 
Sayın Ural Köklü?.. Burada. 
Sayın Ural Köklü, Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sayın Nabi Poyraz, Sayın Ahmet Kabil, Sayın 

Halil İbrahim Artvinli Tasnif Komisyonuna seçilmişlerdir; onlar da görevlerinin başına gelecekler. 
Efendim, iki Divan Üyesi arkadaşımız yerini aldı. , 
Sayın milletvekilleri, lütfen, adı okunmayan arkadaşımız, kürsünün önüne gelmesin. 
Sayın Genel Başkanlar isterlerse, öncelikle, oy kullanabilirler., 
Arkadaşlar, ad okuma işlemi, biraz uzun süreceği için sayın Divan Kâtibi arkadaşımızın otu

rarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Edilmiştir. 
Oy verme işlemine Adana İlinden başlıyoruz: • > 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, salonda olup da oyunu kullanmayan milletvekili var mı? 

Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Sayın İbrahim Artvinli, Sayın Ahmet Kabil, Sayın Nabi Poyraz, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Ural 

KöklU'den kurulu Tasnif Heyeti yerini alsın. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 

oylamayla ilgili Tasnif Komisyonu Tutanağı gelmiştir; okutuyorum: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi'için yapılan birinci tur oylamaya, 393 üye ka
tılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 
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Nabi Poyraz 
Ordu 

Durmuş Fikri 

tçel 

İsmet Sezgin 
Mustafa Kalemli 

Ertekin Durutürk 
Yasin Hatiboğlu 
Yaşar Topçu 

Boş 

Geçersiz 

Sağlar 
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Tasnif Komisyonu 

Ahmet Kabil 

Rize 

Ural Köklü 

Uşak 
145 oy 
88 oy 
74 oy 

42 oy 
32 oy 

8 oy 

4 oy" , 

10 . 1995 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

0 : 1 

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Anayasanın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında 
gösterilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmek için, üye tamsayısının üçte ikisi olan 
300 oyu hiçbir aday alamamıştır; bu nedenle, ikinci oylamaya geçeceğiz. 

İkinci tur oylamaya geçmeden önce, Sayın Tasnif Komisyonundaki arkadaşlarımız görevleri
ne devam etmek isterler mi efendim? ("Devam etsinler" sesleri) 

Peki. 
Sayın üyeler, bu turda, çift mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. Divan Kâtibi üyeler yerleri

ni alsınlar efendim. Divan Kâtibi arkadaşlardan rica ediyorum, ismi okunmayan hiçbir arkadaşa oy 
pusulası verilmesin. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
Alâettin Kurt... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonunda olduğumuzu unutmayalım... Lütfen, 

ayakta gruplar oluşturmayalım... Televizyonlar tespit ediyor efendim; yani, bir başka görüntüde 
bunları gösteriyor... Rica ediyorum... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Seçim yapılıyor... 
BAŞKAN - Efendim, seçim havası; ama, seçim var diye, Genel Kurulda da herkes isteği gibi 

hareket edemez. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bütün seçimlerde böyle olur... 

BAŞKAN - Rica ediyorum... Oturun, öyle gruplar oluşturun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bütün seçimlerde böyle olur; yeni bir şey değil... 
BAŞKAN - Olmaz efendim... Rica ediyorum, Sayın Asiltürk... Bakın, şimdi, herkes böyle 

gruplar oluşturursa, bu Genel Kurulun manzarası ne olur!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Genel Kurulda görüşme yapılmıyor, seçim yapılıyor... 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Bakın, ben, rica ediyorum diyorum... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sen, kavga mı çıkarmak istiyorsun?.. 
BAŞKAN - Genel Kurulda oturmanın, bulunmanın bir adabı var; buna riayet eddim lütfen. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ama, Bakanlar Kurulu sıralarında da oluyor. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, Genel Kurulun adabını bir tarafa itecek değiliz. Niye kurallara uymu

yorsunuz, anlamıyorum. Genel Kurulda herkes kurallara uyar. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sen, Bakanlar Kurulu sıralarına toplandıkları zaman 
uyar. 

BAŞKAN - Senden ders alacak değilim Sayın Asiltürk! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Alıyorsun işte! Görüyor musun... Şuraya toplandıkları 
zaman da aynı şeyi söyle. , . ' • ' • • 

BAŞKAN - Lütfen, oturun yerinize... Rica ediyorum... 

ABİT KIVRAK (Konya) - Tazminatları artırmak mı istiyorsun? 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, niye itiraz ediyorsunuz, anlamıyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Görüşme yok, bir şey yok kardeşim! Hadise çıkarma AI-

lahaşkına! 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 

İsmail Karakuyu... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, üçüncü tur oylamaya geçmeyeceğimizi söyle
meniz mümkün mü? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu, son turdur; yarın turlara devam edeceğiz. Oyunu kulla
nan arkadaşlarımız gidebilir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Olur mu!.. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, işi olan arkadaşımız olabilir. Niye her şeye itiraz ediyorsunuz!.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Başkan Genel Kurulu toplamakla mükelleftir. Siz "gi

din" diyorsunuz. Genel Kurulu dağıtacak mısınız! 
BAŞKAN - Efendim, ben, bu turun son olduğunu söylüyorum. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Ama "gidin" diyorsunuz Başkan. 

BAŞKAN - Arkadaşlar,,her şeye itiraz etmek zorunda mısınız... 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti yerini alsın. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 

ikinci tur oylama sonucunu gösteren tutanak gelmiştir; okuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan ikinci tur oylamaya 373 üye katıl

mış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 
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Tasnif Komisyonu 

Nabi Poyraz Ahmet Kabil Halil İbrahim Artvinli 
Ordu Rize Kocaeli 

Durmuş Fikri Sağlar Ural Köklü 
İçel Uşak 

İsmet Sezgin 

Ertekin Durutürk 
Mustafa Kalemli 
Yasin Hatiboğlu 

Yaşar Topçu 
Boş 

. " : 144 
: 88 

'•'.: 78 
: 39 

: 18 
: 6" 

Sayın Milletvekilleri, böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan ikinci tur 
oylama sonucunda da, Anayasanın 94 üncü maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluk, yani 300 oy 
sağlanamamıştır; bu itibarla, turlara devam edilecektir. 

Çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. Bir tur daha yapabilmek için gerek
li süremiz yoktur; ayrıca, biliyorsunuz, Meclis Başkanlığı seçimi çok ciddî bir olaydır. Burada, sa
yın adayların aldıkları oyları da değerlendirerek düşünme paylarını bırakmak için, turlara yarın de
vam edeceğiz. 

Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi turlarına devam etmek için, 18 Ekim 
1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.14 

• • . , ' • , - — @ — — 

/ 
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V.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
I. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin-Kafkasör bölgesinde faaliyette bulu

nan yabancı bir şirkete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner'in yazılı 
cevabı (7/7198) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Artvin ili, Kafkasör bölgesinde yabancı bir şirket (Cominco) altın madenciliği yapmak için fa
aliyetlerde bulunmaktadır. 

. Artvin halkının gerek işletme açısından gerekse çevre ve altın elde edilmesinde kullanılacak 
siyanürle ilgili olarak ciddî endişeleri vardır. 

Bu nedenle sorularım : 

1. a) Faaliyete geçmesi halinde bu işletmenin çevreye vereceği zarar ne olacaktır? 

b) Kullanılacak siyanür uzun vadede çevreyi ne ölçüde tehdit edecektir? 

2. Maden çıkarılması esnasında bölgede bir heyelan tehlikesi söz konusu mudur? 

3. İşletmenin faaliyeti sırasında bölgedeki mevcut orman zarar görecek midir? 
4 İşletmenin faaliyete geçmesi halinde doğabilecek çevre zararlarını telafi edecek önlemler 

düşünülmüş müdür? 
5. Artvin halkına, bu konularda devlet güvencesi ne olacaktır? 
6. Her ne suretle olursa olsun vatandaş, çevre ve doğa zarar görürse bunun sorumlusu kim ola

cak, ayrıca zarar bedellerini kim karşılayacaktır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 16.10.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı :B.l5.0.APK.0.23.300-1406/12754 ' 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 Eylül 1995 tarih ve A.01.0.GNS. 10.00.02-7/7198-15082/53947 sayılı yazınız. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 

yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

- 5 7 3 -



T.B.M.M. B : 1 0 17.10.1995 0 : 1 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Soru Önergesi ve Cevabı (7/7198) 

Artvin İli, Kafkasör Bölgesinde yabancı bir Şirket (Cominco) altın madenciliği yapmak için 
faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Artvin halkının gerek işletme açısından gerekse çevre ve altın elde edilmesinde kullanılacak 
siyanürle ilgili olarak ciddî endişeleri vardır. 

Adı geçen sahada Bakanlığımız MTA Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen verilere göre 
önce özet bir bilgi sunulacaktır. 

a) Yüzeye yakın okside zon içinde altın cevherleşmesi rezervi 1 600 000 ton olup, tenörü, 5,2 
gr/ton Au; 200 gr/ton Ag'dir. 

b) Masif sülfid cevherleşmesi ise tenor değerleri olarak ikiye ayrılmıştır. 

1 inci grubun rezervi 1 200 000 ton olup, tenor değerleri; % 10 Cu, % 2 Zn, 1,3 gr/ton Au, 2,2 
gr/ton Ag'dir. 

2 nci grup rezervi ise 3 800 000 ton olup, tenörü; % 2,1 Cu, % 2 Zn, 1,8 gr/ton Au, 23,9 gr/ton 
Ag'dir. 

Altın cevheri içeren okside zon'un yüzeye yakın olması nedeniyle açık işletme uygulanabil
mektedir. Siyanürle üretim ise bütün dünyada uygulanmaktadır. 

Bulunmuş, fakat toplum yararına sunulmamış hiçbir şeyin değeri yoktur. 
Altın/Gümüş madenciliğinin, diğer madencilik çalışmalarından farklı yanı bulunmamaktadır. 

Halen dünyada kıymetli metallerin üretiminde en etkili madde olarak kullanılan siyanürün toksik 
oluşu nedeniyle özenli ve bilinçli kullanımını gerektirmektedir. 

Altın işletmelerinde sisteme giren cevherin her tonu için cevherin niteliğine göre 0,5 ile 5 kg 
arasında sodyum siyanür kullanılır. Sistemden çıkan katı-sıvı atıklar % 0,1 ile % 0,01 (100-1 000 
ppm) arasında değişen değerlerde siyanür içermektedir. 

Siyanürlü atıkların zararlı çevresel etkilerinin önlenmesinde, "doğal bozunma" (gölet/baraj) 
yöntemlerinin yanısıra "kimyasal bozundurma" yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Atıklardaki 
siyanürün geri kazanımı ayrı bir seçeneği oluşturmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin uygulana
cağına karar verme aşamasında bölgede egemen olan iklim koşulları ve jeolojik özellikler belirle
yici etken olmaktadır. 

- Doğal Bozunma (gölet/baraj) Yöntemi; katı ve sıvı atıklar, tabanı geçimsizleştirilmiş gölet 
türü depolama alanlarında çevreye zarar vermeden muhafaza altında tutulmakta ve içerdiği siyanü
rün doğal olarak ortamdan uzaklaşması sağlanmaktadır. Doğal bozunma hızını; ortamın siyanür 
içeriği, cevherin yapısından gelen Fe, Cu, Zn, As, S gibi siyanürle bileşik yapıcı elementlerin mik
tarı, sıcaklık, güneş ışınları, yağış, gölet yüzey alanı, derinliği, ortamın pH'i gibi etkenler belirle
mektedir. Yöntemin seçiminden önce bu etkenler ayrıntılı olarak incelenmelidir. 

- Kimyasal Bozundurma : Jeolojik ve coğrafik şartlar nedeniyle doğal bozundurmanın uygun 
olmadığı işlemlerde zorunlu olarak kimyasal bozundurma uygulanır. Bunun için katı-sıvı atıklar 
doğrudan veya sıvı faz sisteme geri gönderildikten sonra C02, NAOCI, H202 ve S02 gibi yükselt-
gen maddeler ile muamele edilerek, serbest ve kompleks siyanürler bozundurulmakta, atıkların si
yanür içerikleri standartlarla öngörülen alt sınırlara düşürüldükten sonra atık alanına verilmektedir. 

- Siyanürün Geri Kazanımı : Altının alınmasından sonra çözeltide kalan siyanür büyük oran
da yeniden kazanılabilmektedir. Siyanürlü çözelti, kapalı bir sistemde, asitle tepkimeye sokularak 
siyanür gazına dönüştürülür. Siyanür gazı sodyum hidroksit çözeltisi tarafından soğutularak siste
me tekrar verilir. 
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Bunun yanısıra adı geçen sahanın ormanlık bir alanda olması sebebiyle, orman arazisinin kal

dırılması gerekmektedir. Tüm açık maden işletmeciliğinde, örtü tabakası orman ise orman ve bitki 
alanının tahribi tabiîdir. Ancak bu doğal yapının eski haline getirilmesi amacıyla işletme ömrü so
nunda, bir rehabilitasyon projesi dahilinde gerekli çevre düzenlemesi ve ağaçlandırılması yapılarak 
tahrip edilen bölgenin düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. 

Soru 1 a) Faaliyete geçmesi halinde bu işletmenin çevreye vereceği zarar ne olacaktır? 
Cevap 1 a) Saha Ormanlıktır. Madencilik yapmak için kurulacak açık işletmelerde belli bir 

miktar orman ve bitki örtüsü alınarak arazi yapısı bozulmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu 
bozulmaları yeniden kullanılabilir hale getirme taahhüdünü işletme sahibi ÇED Raporu hazırlaya
rak Çevre Bakanlığında oluşan ÇED Komisyonuna vermektedir, Bunun yanısıra Orman Bakanlığı
na, zarar vereceği her ağaç için belli bir para ödemek zorundadır. 

Soru 1 b) Kullanılacak siyanür uzun vadede çevreyi ne ölçüde tehdit edecektir? 

Cevap 1 b) Altın üretiminde çok önemli bir yeri olan siyanür, madencilik sektöründe yüz yılı 
aşkın bir süredir kullanılmaktadır. 

Siyanür ve siyanür bileşikleri zehirli olup, asit ve zayıf alkali maddelerle birleştiğinde zehirli 
hidrojen siyanür (HCN) meydana getirir. 

Siyanür oranı, atık barajlarına ulaştırılana kadar 2 yöntemle düşürülmektedir. 1. Etapta : 
S02+Hava Yöntemi ile 20 mg/litre, 2. Etapta : Alkali Klorinasyon kullanılarak 0,5 mg/lt'ye düşü
rülmektedir. CU atıkları ile karıştırıldığı zaman (Havuzda) 0,1 mg/lt'nin altına düşmektedir. Bu su
dan zehirleyici oranda alabilmek için 75 kg ağırlığında bir insanın 750 İt suyu 24 saatte içmesi ge
rekmektedir. 

Siyanür vücutta birikmez, yiyecek zincirinde artmaz, mutojenik ve kanserojenik bir madde de
ğildir. Zehirlenme etkisinin görülmesi için belirli bir miktar alınması gerekir. 

Siyanür kullanılarak üretim yapacak tesislerde siyanürlü atıkların etkisiz hale getirilmesi ve 
sistemde kullanılan siyanür için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması bu tesislerin ana sorunudur. 
Eğer gerekli tedbirler alınır tesisler yapılırsa zararları yok edilecektir. 

Siyanür bileşiklerinin toksik özellikleri nedeniyle ve insan sağlığına zararları göz önüne «ılın
dığında siyanür içeren atıkların etkisiz hale getirilmesi veya izole edilmesi gerekli olup, bu konu
da bir çok yöntem geliştirilmiştir. 

Bu yöntemler: 
- Doğal Bozulma 
- Alkali Klorinasyon 
- S02+Hava Yöntemi 

- Biyolojik Oksidasyon 
Bu yöntemlerle bozulmuş ve konsantrasyonu çok düşük seviyelerde'olan siyanürlü çözeltiler, 

siyanürlü atıklar için tüm katı ve sıvının emniyetli şekilde depolanabileceği atık barajları gerekli
dir. Siyanür barajlarının tiplerine, bölgenin iklim ve jeolojik şartları göz önüne alınarak karar ve
rilir. Emniyetli bir şekilde yapılmış barajlarda katı ve sıvı atıklar güvenle depolanır. İşletme ömrü 
sonunda siyanür barajlarında gerekli tadilat ve düzenlemeler yapılarak kullanıma açılabilir ve ağaç
landırılabilir. 

Soru 2 : Maden çıkarılması esnasında bölgede bir heyelan tehlikesi söz konusu mudur? 
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Cevap 2 : Cevher üretimi açık işletme yöntemi ile yapılacak olup, açık işletme dizaynı heye

lana neden vermeyecek şekilde yapılmıştır. Açık işletmeden kazılan malzeme (dekapaj) işletme sü-
recince tekrar açık işletme sahasına, açık işletmede cevheri alınan kısımlara geri doldurulmak üze
re gönderilecektir. Bu nedenle uzun vadade heyelan.söz konusu olmayacaktır. Faaliyetlerin yapı
lacağı alanlar seçilirken mevcut heyelan alanları dikkate alınarak tesisler bu alanlardan uzak tutu
larak seçilmiştir. 

Soru 3 : işletmenin faaliyeti sırasında bölgedeki mevcut orman zarar görecek midir? 

Cevap 3 : Daha önce de belirtildiği gibi, Açık İşletme yöntemi uygulamalarında elbette mev
cut orman zarar görecektir. Bu kortu da Orman Bakanlığı ve müteşebbis şirketin sorumluluğunda
dır. Orman Bakanlığı yasalar kapsamında taahhüt alıp yaptırım uygulamaktadır. 

Maden Kanununun 7 nci maddesi; "Orman, ağaçlandırma alanlarında, askerî yasak bölgeler
de ve sit alanları yakınlarında madencilik faaliyetlerinde bulunulması ilgili Kanun hükümlerine gö
re izrie tabi" hükmünü getirmiş, uygulama yönetmeliğinin 73 üncü maddesi ise "Maden Kanunu
nun 7 nci maddesinde belirtilen izinlerin sahaya ruhsat verildikten sonra, ilgili Kanun hükümlerine 
göre yetkili mercilere müracaat edilerek alınacağını" öngörmüştür. 

Bu bağlamda; Cominco Ltd. Şti.'nin ruhsat sahası içindeki ormanlık alanlarda çalışmaya baş
lamadan önce Orman Bakanlığından izin alması gerekmektedir. 

Soru 4 : İşletmenin faaliyete geçmesi halinde doğabilecek çevre zararlarını telafi edecek ön
lemler düşünülmüş müdür? 

Cevap 4 : Dünyanın her yerinde siyanür liçi metodu altın ve diğer baz metallerin üretiminde 
başarı ile uygulanmaktadır. Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğünce işletme ruhsatı veril
dikten sonra, firmalar daha üretime başlamadan Çevre Bakanlığına Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Raporu vermekte ve faaliyet sırasında çevreye verilebilecek zararlar ve faaliyet sahibinin 
çevre korumacılığı yönünden alacağı tedbirler ÇED sürecinde, Çevre Bakanlığınca oluşturulan il
gili kamu kuruluşları, üniversiteler ve meslek odalarının yanısıra Bakanlığımızın da iştirak ettiği 
Komisyonlarda tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde, ilgili Fir
manın taahhüt altına girdiği bu Raporla Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Belgesi
ne kaim olmak kaydıyla, işletmeye izin verilmektedir. 

Faaliyetlerin ÇED Raporuna uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesi, aykırı faaliyetlerin 
durdurulması yürürlükteki mevzuata göre Çevre Bakanlığı ve Mahallî İdarelerin yetkisinde olup, 
Bakanlığımız da faaliyetten sorumlu Bakanlık olarak, faaliyetleri yakından izlemekte ve denetle
mektedir. 

Bu itibarla doğabilecek çevre zararlarını telafi edecek önlemler anılan Şirket tarafından hazır
lanacak Nihaî ÇED Raporu içerisinde ayrıntılı bir şekilde yer alacak ve Şirketin faaliyetleri, yürür
lükteki mevzuat çerçevesinde, faaliyetten men hakkına sahip olarak, Bakanlığımız, Çevre Bakan
lığı ve Mahallî İdarelerce yakından izlenecektir. 

Soru 5 : Artvin halkına, bu konularda Devlet güvencesi ne olacaktır? 
Cevap 5 : Yörede yapılacak madencilik faaliyetleri, 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hü

kümleri gereğince yasada öngörülen hususlar açısından Bakanlığımızca denetlenecektir. Artvin 
halkını etkileyecek beklenmedik bir müessif olay karşısında Devletimiz tüm vatandaşlarına göster
diği Devlet güvencesini yöre halkından da esirgemeyecektir. Üstelik madencilik faaliyetinin yapı
lacağı alan Artvin'den 4 km. uzakta olup, Cerattepc ve Soğuksu tepenin arasındaki muhafazalı 
alanda bulunmaktadır. 
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Soru 6 : Her ne suretle olursa olsun vatandaş, çevre ve doğa zarar görürse bunun sorumlusu 

kim olacak, ayrıca zarar bedellerini kim karşılayacaktır? 
Cevap 6 : Alınacak tüm tedbirlere rağmen üretim faaliyetlerinden dolayı çevre ve doğa zarar 

görürse bunun sorumlusu ilgili Bakanlıklara her türlü güvenceyi verdiği halde yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen ruhsat sahibi olacaktır. Bu durumda zarar görecek özel ya da tüzelkişilerin, yar
gı yoluna başvurarak zarar ve ziyanlarını talep etme hakkı mevcut olduğu gibi, bunun yanısıra, yet
kili kılınmış ilgili idarelerce de ruhsat sahibine yürürlükteki Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği vb. 
Çevre Mevzuatı hükümlerinde yer alan müeyyidelerin uygulanacağı açıktır. 

Soru önergesinin cevapları, soruda adı geçen ruhsat sahibi şirketin Maden İşleri Genel Müdür
lüğünün kayıtlarında mevcut proje bilgileri değerlendirilerek verilmiştir. Ancak; çevresel etkiler 
yönünden istenen daha detaylı bilginin, anılan Şirketçe hazırlanmakta olan ÇED Raporunu, Çevre 
Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirecek olan ve bu mevzuatı uygulamak
la yükümlü bulunan, Çevre Bakanlığının ilgili birimlerinden temin edilmesi mümkündür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

17.10.1995 SALI 

Saat: 15.00 

. 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


