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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak üç oturum yaptı. 
26.10.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 887 Sıra Sayılı, Seçimlerin Yenilenmesine 

İlişkin Anayasa Komisyonu Raporunun 48 saat geçmeden gündeme alınmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

26.10.1995 tarihli 15 inci Birleşimde aynı konuda kabul edilen kanun teklifi muvacehesinde 
seçimlerin yenilenmesine ilişkin Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülüp görüşülmeyeceğine 
ilişkin usul görüşmesi açıldı. Anasaya Komisyonu Raporunun görüşülmesi kabul edildi. 

ANAP Grup Başkanvckili Mahmut Oltan Sungurlu, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın ko
nuşmasında partisine; . > • ' • ' • . • 

Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın, 
Başbakan Tansu Çiller, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, 

Konuşmalarında kendilerine sataşıldığı iddialarıyla birer konuşma yaptılar. 

Alınan karar ve İçtüzüğün 93 üncü maddesi gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekil-
leri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 149 arkadaşının; 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 arkadaşının; Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 
73 arkadaşının seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeleri ve Anayasa Komisyonu Raporunun 
(4/516, 4/517,4/518) (S. Sayısı : 887) yapılan görüşme ve açık oylama neticesinde kabul edildiği 
bildirildi. 

27.10.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 888 Sıra Sayılı, Terör
le Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısınin 48 saat geçmeden günde
me alınarak, görüşmelerin Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yapılmasına ilişkin DYP ve CHP 
Gruplarının müşterek önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/936) (S. Sayısı: 
888) görüşmelerinden sonra istem üzerine yapılan açık oylama neticesinde kabul edilip, kanunlaş
tığı açıklandı. 

CHP Grup Bâşkanvekili Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, Kastamonu Milletvekili 
Murat Başesgioğlu'nun konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yapti; 

Alınan karar gereğince, 28 Ekim 1995 Cumartesi günü saat 13.30'da toplanmak üzere, Birle
şime 22.33'te son verildi. 

Mustafa Kalemli r 

Bâşkanvekili-

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 
İzmir • ' Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Abbas İnceayan Abrahim Halil Çelik 

Bolu Şanlıurfa ' 
..•••"•' Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KAĞITLAR 

28 .10 .1995 CUMARTESİ 

Tasarılar 
1. - 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ye (B) İşaretli Cetvellerde Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı (1/937) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.10.1995) 

2. -190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/938) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.10.1995) ' 

3. - 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasansı (1/939) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1995) 

4. - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı (1/940) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.10.1995) , 

5. - 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasansı (1/941) (Adalet ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.10.1995) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/942) (Dışişle
ri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1995) 

7. -Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/943) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.10.1995) 

8. - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hu
kukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/944) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1995) 

Teklifler 

1. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1521) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.10.1995) 

2. -Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 4.1.1961 Tarih ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 98 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/1522) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1995) 

3. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Askerlik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/1523) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1995) 

4. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1524) (Millî Savunma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1995) < N 
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5. ~ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 9 Arkadaşının; Yeni İl ve İlçeler Kurulması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/1525) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.10.1995) 

6. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun 
Milletvekili İhsan Saraçlar ile üç arkadaşının; 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1526) (Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1995) 

7. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun 
Milletvekili İhsan Saraçlar ile 4 arkadaşının; 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler, 
Kanununa 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1527) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.1995) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

— — © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

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

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
].- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tek

liflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2009) 
BAŞKAN - Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesine 

göre verilmiş tezkeresi vardır; okutuyorum: 

27.10.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25/10/1995 tarihli ve B.02. 0. KKG/196-342/4894 sayılı yazımız. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulu
nan kanun tasarı ve tekliflerinden görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun gö
rülenlerin listesi ilgide kayıtlı yazımızla bildirilmişti. 

Bakanlar Kurulunca, ekli listede yeralan kanun tasarı ve tekliflerinin de Millet Meclisi İçtüzü
ğünün mezkûr maddesi hükmü uyarınca Genel Kurul ve komisyonlarda görüşülmesi uygun görül
müştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

LİSTE 

1 - Uyuşturucu ve Psikötrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı. 

2-1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 

3- 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli Mareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
4- İller Bankası Kanununun Bir maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

(Sermaye Artırımı) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, Başbakanlığın daha iki adet tezkeresi vardır. Bunlardan bir tanesi Ola

ğanüstü Hal Uygulamasının uzatılmasına dairdir; diğeri de Çekiç Güç ile ilgilidir. Her ikisinin gö
rüşmesini de bugün yapacağız. Önce olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresini okutacağım, işlemini bitireceğiz; bilahara diğer Başbakanlık tezkeresinin işlemine ge
çeceğiz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Genel Kurulumuzun 
26.10.1995 tarihinde aldığı kararda, sadece kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüleceği belirtilmiştir. 
Bakın, şurada, diyor ki "Genel Kurulun 28.10.1995 Cumartesi ve 30.10.1995 Pazartesi günlerinde 
13.30-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu birleşimlerde sadece ka
nun tasarı ye teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer İşlerin görüşülmesi önerilmiştir." 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - "Ve komisyonlardan gelen işler" değil efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Genç, bakacağım efendim. 
Sayın Genç, uyarınız için teşekkür ederim. 
Bir yanlış uygulama yapmamak için, birleşime 15 dakika ara verip, grup başkanvekillerini 

odamda toplantıya çağırıyorum. 

Kapanma Saati: 13.56 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.20 • 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), AH GÜNAYDIN (Konya) 

—; o :— 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 

Değerli milletvekilleri, bir önceki oturumda "Sunuşlar" bölümünün (e) maddesine geçtiğimde, 
Başbakanlığın gönderdiği 3 tezkereden ikincisine geçmiştim. O sırada, bir sayın üye (Sayın Kamer 
Genç) basılı gündemde yer alan grup önerisinde, cumartesi ve pazartesi günlerinin, sadece "Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler"in görüşülmesine ayrıldığını ifadeyle, bir 
yanlışlık yaptığımızı Divana duyurdu. 

Hakikaten, ben de, önümdeki gündemden okuduğumda bu ibareyi gördüm ve tereddüte düş
tüm. O tereddütüm üzerine, daha önce yönettiğim pek çok birleşimden şahit olduğunuz şekliyle, İç
tüzüğümüzde yazılı olmayan, ama, artık teamül haline getirdiğimiz ve benim başlattığım bir uygu
lama olan, grup başkanvekillerini odama davet ederek bir görüşme ihtiyacında olduğumu hissettim 
ve bunu belirttim. Sayın grup başkanvekilleri, lütfettiler, istişarî bir toplantı yaptık. Teamül haline 
gelen bu müesseseden duyduğum memnuniyeti, sayın grup başkanvekillerine, teşekkürlerimle bir
likte, bir kere daha ifade etmek isterim. 

Yaptığımız bu görüşmeye, Türkiye. Büyük Millet Meclisinin Kanunlar ve Kararlar Dairesinin 
ilgililerini de davet ettim, onlardan da bilgi aldım. 

Durum şudur: Önce bir teknik hatamız var. 25.10.1995 günü, Doğru Yol Partisi Grup Başkan-
vekili Sayın İhsan Saraçlar ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Fuat Çay tarafın
dan verilen ve Yüce Mecliste işlemi yapılarak kabul edilen öneri, Genel Kurulun 27.10.1995 Cu
ma, 28.10.1995 Cumartesi ve 30.10.1995 Pazartesi günlerini kapsayacak bir öneri. Bir kere, bura
ya, cuma günü yazılmamış. Sanıyorum, Sayın Kamer Genç de, bugünkü gündemi okurken -tabiî, 
haklı olarak; elinde bu karar şu anda yok- bu yazılmamış olmaktan kaynaklanan bir hatadan hare
ketle, bunu söyleme ihtiyacını duydular. Birinci açıklamak istediğim husus budur. Esas öneri, cu
ma, cumartesi ve pazartesi günlerine hasredilmiş bir çalışma şeklinin kabul edilmiş olmasıdır. 

Ayrıca, Meclis gündemi basılırken bir sıramız var. Bu sırada "Sunuşlar" bölümü, hep başlan
gıçta oluyor, arkasından "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümü geliyor, daha sonra "Seçim" 
bölümü, ondan sonra "Oylaması Yapılacak İşler" bölümü, daha sonra "Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" gibi denetim faaliyetlerimiz, sonra "Sözlü Sorular" 
ondan sonra da "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer İşler" bölümü var. 
Meclis gündemi de, Başkanlıkça, böyle oluşturuluyor. Onun için, biz, hiçbir zaman "Sunuşlar" bö
lümünü bir karar altına almıyoruz; ama, olağanüstü hal gibi, Çekiç Güç gibi önemli konuların gö
rüşülmesi, bundan önce hep Danışma Kurullarına gelmiş, Danışma Kurullarında da bütün grup baş
kanvekilleri, bunun ne zaman görüşüleceğinden haberdar olmuşlar, gruplarını da bu konuda hazır
lama imkânına kavuşmuşlardır. j 

Şimdi, Hükümet -sebeplerini bilemeyeceğim- dün akşam üzeri, acilen bunu Meclise sevk etti 
ve dün akşam üzeri, Meclis ilgilileri tarafından da, gruplara bu konu iletildi. Çok kısa bir süre ol
duğunu, çok aceleye getirildiğini'ifade etmek isterim; fakat, bunu, giderilmesi çok zor olan mahzur 
şeklinde görmüyoruz. Grup başkanvekilleri de, bunu, içlerine sindiremeseler de, böyle ifade ettiler. 

- 269 -



T.B.M.M. B : 1 7 28 .10 .1995 0 : 2 
Şimdi, bundan önceki teamüllerde de, bu şekilde gündem yapılmış olduğu halde bile "Sunuş

lar" bölümünün her zaman görüşülebildiği ortaya çıktı. Ayrıca, ben "Sunuşlar" bölümünü açmıştım 
ve Başbakanlığın 3 tezkeresinden birini de işleme koyup, neticelendirmiştim. Eğer, Sayın Genç -
çok açık ifade ediyorum- bu itirazını daha "Sunuşlar" bölümüne başlamadan, yoklamanın hemen 
akabinde Başkanlığa iletseydi, ben de, önümdeki gündeme bakıp, aynen Genç gibi düşünüçek ve 
birleşimi kapatacaktım; ama, bir fiili durum var; şimdi, görüşmelere başladık. "Sunuşlar" bölümü
nün de birinci tezkeresini arz ettim, işlemi tamamladım. 

Bu aşamada, grup başkanvekillerinin de mutabakatını aldım, görüşmelere devam edeceğiz; an
cak, saym grup başkanvekillerinden bir istirahamım var: Bundan sonra, Başkanlığa sundukları grup 
önerilerini daha açık, daha net, anlaşılması güç ifadelerden arındırılmış olarak vermelerini de has
saten rica ediyorum. 

Durumu bilgilerinize arz ediyorum; grup başkanvekillerine, tekrar, teşekkürlerimi ifade ediyo
rum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. ' 
OĞÜZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bununla şunu demek istiyorsunuz, şöyle 

anlıyorum: Bundan sonra, bu kadar önemli, Çekiç Güç gibi, olağanüstü hal gibi konularda görüş 
birliğine varılarak; yani, Danışma Kurulunda görüşülerek gündemdeki yerini almasına dikkat edi
lecek, özen gösterilecek ve bu tatbikat yapılacak. 

BAŞKAN - Yorumunuz, sözlerim de mündemiçtir efendim. 

Teşekkür ederim. v 
2. -On ilde uygulanmakta olan, olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi (3/2007) 
BAŞKAN - Başbakanlığın ikinci tezkeresini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27.6.1995 tarihli ve 370 sayılı kararı uyarınca, Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin, 19.11.1995 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılması, 
Bakanlar Kurulunca 26.10.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

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

Başbakan 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde, önce gruplara, sonra da 
şahıslara söz vereceğim. 

Gruplar adına, CHP Grubu adına Sayın Ural Köklü; şahısları adına, Sayın Zeki Ergezen, Sa
yın Ahmet Cemil Tunç, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Sinan Yerlikaya, Sayın Recep Kırış ve 
Sayın İsmet Gür söz talebinde bulunmuşlardır. 

CHP Grubu adına, Sayın Köklü, buyurun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, önce Hükümet bilgi vermeyecek mi? 

BAŞKAN•— Usulden değil efendim. Arzu etmediler; ben de grup sözcüsünü davet ettim. 

Buyurun, Sayın Köklü, söz sizin. , 
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CHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli/milletvekili arkadaş

larım; 25 inci kez uzatılmak üzere Meclise gönderilen, olağanüstü halin uzatılması hakkındaki Hü
kümet tezkeresi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi selam
lıyorum. 

Evet, her dört ayda bir Meclisimize gelen bu konu, aşağı yukarı birbirine benzeyen sözcükler
le, cümlelerle anlatılmaya çalışılmıştır. Bu konu, sadece bir partinin, bir hükümetin konusu olmak
tan ziyade, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir konusu ol
duğunu defalarca vurguladık. 

Olağanüstü hal, teröre çare olarak getirilmiştir. Yıllarca yapılan uzatmalar neticesinde, terörün 
asgariye indirilmesi, yok edilmesi yolunda yapılan çalışmalar, belli boyutlara ulaşmıştır; fakat, on 
yıldır, onbeş yıldır süren bu terör hadisesinden, bu beladan, bir an önce, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurtarılması açısından yapılan çalışmalar sonuç alıcı boyutlara ulaşamamıştır. 

Hepimizin de bildiği gibi, bu terörün amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok etmek, ırkçı 
ve uydu bir anlayışta ayrı bir devlet kurmaktır. Kullandığı yöntem, şiddettir ve bu şiddetle, Türk 
toplumunu, Türk Halkını korku altında tutarak, devletin etkinliğini, gücünü zayıflatmak ve netice
de, hedefe ulaşmaktır. 

Terör örgütünün, bu hedefinden bir an önce caydırılması ve bu terör örgütünün yok edilmesi 
için yapılması gereken mücadelede, elbette ki, hepimizin -Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, tüm 
partileriyle ve tüm halkımızla- elbirliği halinde, işbirliği halinde olması, bu konuda bilgilendirilme
si, bilinçlendirilmesi ve aralıksız bir eğitime tabi tutulması, bence, ilk başta gelen çarelerdendir; 
çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, terörün dış kaynakları vardır, iç kaynakları vardır. Bugün, 
Türkiye'nin başına bela olmuş olan PKK'nın dış boyutlu bir terör örgütü olduğunu, yalnız bizler de
ğil, artık, bütün dünya kabul etmektedir. Komşularımızın veyahut güçlü, egemen ülkelerin Türki
ye üzerindeki çıkarlarının uzantısı olarak oynanan bu oyunun bozulabilmesi için, elbette bu konu
daki dış siyasetimizin çok tutarlı ve aydınlatıcı ilkeler doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir ki, 
dış destekli olan bu terör örgütünün dış kaynaklarını kurutabilelim. 

Bu konudaki çalışmalar belli boyutlara varmıştır. Artık, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, 
herkes, her ülke, komşularımız kabul etmiş durumdadır. Bu, sevindirici bir gelişmedir. Ancak, ölen 
kimseler, yine, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını taşıyan bizim vatandaşlarımızdır. Her çıkan 
parti sözcüsü aynı sözü söylemektedir. Orta yerde bir kan akmaktadır. Bu kan bir türlü durdurula-
mamaktadır. Hepimiz söylüyoruz; bu kanı artık durduralım... Durdurmak için, hepimizin başvura
cağı yol, aklın yoludur. Elbette ki, akim yolunu kullanarak, bu kanı, hiçbir zaman politik malzeme 
yapmaksızın, kan ve gözyaşı üzerine siyaset yapmaksızın, kalıcı, çare olucu yöntemleri en kısa za
manda bulmalıyız ve üretmeliyiz. Bu düzeyden baktığımız zaman, gelişmelerde, geçmişe göre, bel
li boyutlarda mesafe katedilmiştir; ama, sevindirici diyebilmemiz mümkün değildir. 

Her şeyden önce, bir koruculuk sistemi var. Bugün, olağanüstü hal bölgelerinde çalışanların 
almış olduğu, olağanüstü hal tazminatı gibi, farklı bir gelir elde eden bir zümre, bir sınıfla karşı kar-
ştyayız. Bu olağanüstü halin devamından menfaati olan bir zümre söz konusudur. Koruculuk siste
mi, böyle bir sistemdir. Böyle bir sistemin, netice almamıza katkı yaptığını söylemek mümkün de
ğildir. Bu koruculuk sisteminden biran önce vazgeçmemiz gerekmektedir; çünkü, burasının, dev
letin eğitilmiş, gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri doğrultusunda bilinçlenmiş, halk 
psikolojisini anlayan görevliler tarafından güvenlik altına alınması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, devletimizi, bir an önce, daha güvenilir kılmak ve halkımızı daha kucaklayıcı, 
daha şefkatli bir güvenliğe ulaştırabilmek için, en kısa dönemde, en azından birtakım tedbirleri al-, 
mak zorundayız. Hoşgörülü, özgürlükten yana, eşitlikçi bir devlet anlayışını, tüm halkımıza, ırk, dil 
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ve din farkı gözetmeksizin, bu hizmetlerin götürülmesinde hassasiyetimizi daha da fazlalaştırmak 
zorundayız. Olağanüstü hal yerine, İl İdaresi Yasasını, iyileştirilmiş bir tarzda, bir çare olarak bir 
an önce bu Meclisimizden çıkarmak zorundayız. 

Terörün üstesinden gelebilmek için, öncelikle halkımızın bilinçlendirilmesi gerekir demiştik. 
Terörün kaynak bulduğu, doğu ve güneydoğu illerimizdeki eğitim, iş, güvenlik, can güvenliği ve 
adalet gibi, devletimizin itibarını yükseltecek olan sorunların çözülmesi ve hizmetlerin en kısa za
manda, titizlikle bu bölgelerimizde, hissedilir tarzda verilmesi gerekmektedir. Elbette ki, terör ör
gütüyle yapılan militarist mücadelemiz, terör örgütünün bütün gücü kırılıncaya kadar, terör sona 
erinceye kadar devam edecektir; çünkü, hiçbir parti, hiçbir vatandaşımız ve arkadaşlarımızın hiç
birisinin, bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, ülkesiyle milletiyle bir devlet olma il
kesinden hareketle, bir dirhem dahi taviz verme yolunda düşüncesi olmadığına inanıyoruz. 

Boşaltılan köylerimiz vardır; bu köylerden olan göç nedeniyle nüfusu çok kontrolsüz bir şe
kilde artmış illerimiz vardır; Diyarbakır, Van gibi. Buradaki vatandaşlarımızın ekonomik sorunla
rı vardır; işsizlik vardır; eğitim sorunu vardır; kapatılan okullar vardır; on, pnbeş yıldır okul yüzü 
göremeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, gençlerimiz vardır. Bu sorunların bir an önce 
aşılması gerekmektedir; ancak, biz, bu sorunların aşılabilmesi için, kısa zamanda, doğu ve güney
doğu illerimize bu hizmetleri götürmek zorundayız. 

Bu terör örgütü ve bu terör hadisesi, on onbeş yıl içerisinde, nasıl ki, gelişerek, Türkiye'yi teh
dit eder bir boyut almışsa, biz de, beş veya on yıllık aşamalı bir süreç içerisinde, uzun vadeli ted
birleri en kısa zamanda uygulamaya koymak zorundayız. 

Bu konuyu bıçakla keser gibi yok edecek bir anlayış ve bu anlayışın getirmiş olduğu, kana da
yalı, suçlu-suçsuz ayırmadan, birtakım militarist tarzları ve yöntemleri terk etmeliyiz. Devlet gö
revlilerimiz ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bizler de, en titiz ve en hassas bir şe
kilde, bu konuda gerekli yasalarımızı, reformlarımızı, demokratik anlayışlarımızı; insana uygun 
düşen, vatandaşımıza uygun düşen birtakım uygulamalarımızı hayata geçirmek zorundayız. 

Ayrıca, Türk-Kürt; Alevi-Sünni ayırımı gibi birtakım körüklemeler ile kan üzerine kurulan, 
sözde teröre karşı yöntemlerin, bir noktada, halkımız arasında daha büyük rahatsızlık ve bölücülük 
yarattığını da gözden ırak tutmayalım. 

Bu sorun, en sonunda, akılla çözülccekse, bu akıl, Parlamentoya yansımış halkın aklıyla olma
lıdır. Biz, konuşan bir Türkiye'yi en kısa zamanda yaratmak zorundayız; çünkü, terörün eh büyük 
panzehiri akıldır, demokrasidir. 

Elbette, 60 milyonluk Türkiye'nin bu konuda çözüm üretebilmesi için, herkesin, düşündükle
rini özgürce söyleyebileceği bir ortamı yaratmak zorundayız. 

Bu anlayışlar-doğrultusunda, bizler, tüm vatandaşlarımızla bir yumruk olarak, elbirliği ederek, 
bilinçli bir tarzda, bu terörün üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, gön
lümüz, olağanüstü halin, bundan sonra bir daha uzatılmamasını arzu ediyor. Bir dahaki döneme ge
linceye kadar, en kısa zamanda, Meclisimizin, İller İdaresi Yasasını, düzeltilmiş ve halkımıza la
yık bir tarzda çıkarmasını talep ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Köklü, teşekkür ediyorum. 
Konuşma sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Balcılar'ın; Buyurun Sayın Bal

cılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; olağanüstü halin bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce,Heyetinizi saygılarla selamlarım. 
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Burada, yadırgadığım bir noktayı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Biz, muhalefet 

partileri olarak, terörle ilgili, devletin bilgilerini alabilme imkânına sahip değiliz. Olağanüstü halle 
ilgili bütün görüşmelerde, önce, hükümet adına, ilgili bakan konuşma yapar; biz, oradan bilgiler 
alırız, o bilgiler ışığında konuşmamızı devam ettiririz. Her seferinde... 

BAŞKAN - Sayın sözcü, araya girmek durumundayım; Usulden değil... Sayın Bakan şu ara
da talepte bulunmadı; sanıyorum, kendi konuşma sırası geldiğinde bütün bilgileri arz edecek. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Muhtemelen, grupların konuşmalarından sonra,' Sayın 
Bakan bilgi verecektir; ama, teamül haline gelen olay, gruplar konuşmadan evvel, sayın bakanın 
bilgi vermesidir. Bugüne kadar, olağanüstü halle ilgili görüşmeler hep bu şekilde olmuştur. Bunu 
arz etmek istedim. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü halle ilgili görüşmelerde, genelde, Anavatan Partisi hakkın
da ileri sürülen bazı iddialar vardır:' "Terör, bugün azmıştır ve terörün bugünkü hale gelmesi de, 
Anavatan Partisinin, yeterli zamanlamayı (timeing) yaparak tedbirler almayışından kaynaklanmış
tır" şeklindeki iddiaları, olağanüstü halle veya terörle ilgili müzakerelerde maalesef duyuyoruz. 

Daha evvelki konuşmalarımızda, Anavatan Partisi döneminde yapılan işleri, alınan tedbirleri 
izah etmekle birlikte, değerli milletvekillerimizin ve televizyonlar aracılığıyla dinleyen değerli va
tandaşlarımızın bu konuda bilgi sahibi olmasını amaçlayarak, Anavatan Partisi iktidarları dönemin
de yapılan işler ve alınan tedbirlerle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum: 

Anavatan Partisi, o bölgedeki terörle ilgili sıkıntıyı, bir sıkıyönetim idaresi altında almıştır. 
Bölgenin idaresi, daha sert bir idare şekli olan sıkıyönetimle devam ederken, Anavatan Partisi İk
tidarı, 1987'de, aldığı tedbirlerle ve kurduğu altyapıyla, bölgede, olağanüstü hal gibi, daha yumu
şak bir idare şekline geçmiş ve zaman içerisinde tedbirlerini devam ettirerek, olağanüstü halin de 
kaldırılıp, normal idareye geçilmesi yönünde gayretler sarf etmiştir. 

Bu dönemde, 1987 yılında olağanüstü hal uygulamasına geçilmiş; Olağanüstü Hal Valiliği ve 
ilgili mevzuat uygulamaya konulmuş, Olağanüstü Hal Jandarma Asayiş Komutanlığı kurulmuş; ge
çici köy koruculuğu sistemi getirilmiş; özel timler -poliste ve jandarmada- uygulamaya konulmuş; 
Pişmanlık Yasası çıkarılmış; Terörle Mücadele Yasası çıkarılmış; 141, 142, 163 üncü maddeler kal
dırılmış; Kürtçe konuşmayla ilgili yasak kaldırılmış; güvenlik güçlerinin, bölge şartlarına uygun eği
timi ve ikmal, destek, silah, araç gereç, teçhizat konusunda, cumhuriyet.hükümeti olarak, elden gel
diğince her türlü gayret gösterilmiş; devlet yatırımlarına devam edilmiş; bölgede teşvikler artırılmış; 
Türkiye'de, telekomünikasyon bütün yurda, kırsal kesime yaygınlaştırılırken, öncelikle bu bölgeden 
başlanmış; elektrifikasyon ağı, yine öncelikle bu bölgeden başlatılmış; bu bölgede çalışan persone
le güvenlik tazminatı getirilmiş; televizyon izleme oranı yüzde 50'lerden, yüzde 95'lere çıkarılmış; 
bu bölge ve Türkiyemiz için hayatî önem taşıyan GAP Projesinin, dolar bazında, yüzde 85-90'ı Ana
vatan iktidarları döneminde harcanmış; bölgeye 90 bin civarında ek kadro verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi döneminde alınan bu tedbirlerin yetersizliğini iddia 
eden o günkü muhalefet, bugünkü İktidar Partilerinin yetkilileri, konuşmalarında, bunların yetersiz 
olduğunu, yanlış ve eksik tedbirlerden dolayı, Türkiye'de terörün azdığını ifade ve iddia etmişler
dir. Peki, bu doğruysa ve bu dönemde alınan tedbirler, yapılan uygulamalar yanlışsa; 1991'den bu 
yana memleketi idare eden bu Koalisyon Hükümeti, bu tedbirlere ilaveten hangi tedbirleri almış
lardır? Bunu, daha evvelki konuşmalarımızda kendilerine sormamıza rağmen, bu tedbirlere ve ya
pılan uygulamalara bir tane ilave gösterememişlerdir. Buna rağmen, Türkiye'de terörle ilgili ve gü
neydoğu sorunuyla ilgili uzmanların da görüşlerini almak suretiyle, problemin tespiti, daha evvel
den alınan tedbirlerin, günün şartlarına adapte edilecek şekilde değiştirilmesi türünde bir hazırlık 
yapan tek parti, Anavatan Partisidir. 
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Anavatan Partisi olarak, bu konuda yaptığımız hazırlıkları bir gizlilik içerisinde değil -çünkü, 

terörle mücadeleyi bir millî politika olarak gördüğümüz ye politikada, iç politika malzemesi olarak 
görmediğimiz için- her konuşmamızda, bu konularda sizlere yardımcı olmaya hazır olduğumuzu 
ifade etmiştik. Yine, terörle ve olağanüstü halle ilgili konuşmalarımızda, müzakarelerde, ilave ola
rak, öneri olarak Hükümete demiştik ki, Terörle Mücadele Yasasında, İl İdaresi Kanununda, Polis 
Vazife ve Selahiyetleri Kanununda, Jandarma Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda değişik
likler yapalım ve bu değişikliklerle, anahatları itibariyle, Anavatan Partisi olarak, her türlü yardımı 
yapmaya hazır olduğumuzu ifade ve taahhüt ederek; güvenlik kuvvetlerinin, İçişleri Bakanlığına 
bağlı bir güvenlik müsteşarlığına bağlı olmasını, dolayısıyla, ikibaşlı bir terörle mücadelenin yeter
siz kalabileceğini ifade etmiştik. 

İstihbarat birimlerinin yeniden düzenlenmesi ve belli bir merkezde değerlendirilmesi konusun
da önerilerimiz olmuştu. 

Valilerin yetkilerinin artırılarak, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılmasını, bu kanun
larla uygulamaya konulmasını önermiştik. 

Sıcak çatışmalara, sadece, terör için özel olarak yetiştirilmiş polisteki ve jandarmadaki özel 
timlerin girmesini; askerin, sınır ve yol güvenliğiyle İlgili görev yapmasını önermiştik. 

Koruculuk sistemi, bugün, fevkalade dejenere olmaya müsait hale gelmiştir. Binlerce kişi, el
lerinde son model silahlar... Hiçbir hukukî düzenlemeye tabi değil, mevzuatı yok, amiri yok, üni
forması yok. Bunun bir zaptı rapt altına alınmasının gerekli olduğunu ifade etmiştik, . 

Değerli milletvekilleri, teröristler için özel cezaevleri yapılmasını, Eskişehir (E) tipi cezaevi 
gibi cezaevlerinin çoğaltılmasını önermiştik. Az sonra, konuşmamda bunun mahzurlarını ifade et
meye çalışacağım. 

Buraya kadar, terörle direkt mücadele söz konusu; yani, teröristi öldürme, yok etme olayı; 
ama, bu, terörü ortadan kaldıracak salt unsur»değildir. Bölücü terörün önlenmesi, asıl sorunun çö
zümü anlamına gelmeyecektir; belki, dondurulması ve ertelenmesi sonucunu doğuracaktır. Soru
nun, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle birlikte ele alınmasının ve bölgedeki va-
tandaş-devlet ilişkilerinin sağlıklı bir temele oturtulmasının, çözümün önşartı olduğunu görüyoruz 
ve ifade ediyoruz. 

Bu minval içerisinde, sınır ticaretinin bölgede başlatılmasının şart olduğunu; gerekirse Irak'a 
ambargonun delinmesi gerektiğini, GAP,Projesinin bir an önce bitirilmesi ve hayata geçirilmesini 
-kaldı ki, burada bilgi vermek isterim; 50 kilometrelik tünellerin, bizim dönemimizde ikibuçuk ki
lometrelik kısmı betonla kaplanamamıştı, uzun süre, bu, Hükümet tarafından hallcdilemedi ve by-
pass boruyla ovaya su verilme gibi yollar izlendi; yani, ciddî bir, GAP Projesine yatırım bu dönem
de yapılmamıştır- istihdam sağlayıcı emek yoğun projelerin teşvik edilmesini önermişiz. Yani, 
Anavatan Partisinin gerekli tedbirleri almadığını iddia eden o günkü muhalefet, bugünkü İktidar 
Partilerinin yetkililerine "ilave olarak ne tedbir getirdiniz; ilave olarak ne yaptınız" diye sorduğu
muzda, bugüne kadar ciddî bir cevap alabilmiş olamadığımız için, öneri olarak da nelerin yapılma
sı gerektiği, günün şartlarına göre bu terörle mücadeledeki hukukî düzenleme ve uygulamalar hak
kında neler yapılması gerektiği konusunda da ilave önerilerimiz olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 49 uncu ve 50 nci Hükümet Protokollerinde vatandaşa vaat edilen Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılması olayı, dört yıl gibi bir seçim dönemi içerisinde -bir ik
tidarın ömrü olabilecek sürede- hiçbir şekilde yerine getirilmemiştir; vatandaşa söz verilmiş olma
sına rağmen. Geçici köy koruculuğunun kaldırılacağını vatandaşa taahhüt eden İktidar, bugüne ka
dar bu konuda hiçbir tedbir almadığı gibi, geçici köy korucularının, birilerine yetki verilerek, siya
sî amaçlı kullanılarak, falan veya filan kişinin yandaşlarına istihdam sağlama yolu olarak uy gül a-
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maya konulmuş ve dejenere olmuştur. Bu Hükümet, ilave tedbirler almamakla birlikte, iyileştirici 
uygulamalar yapmamakla birlikte, maalesef, terörü azdıracak, artıracak ve menfi yönde etkileye
cek uygulamalarla icraatına başlamıştır. 

Bundan evvelki olağanüstü halle ilgili görüşmede ifade ettiğim zaman bazı arkadaşlarımız ra
hatsız oldu; ama, aynı konunun önemine binaen, tekrar tekrar ifade etmek istiyorum: Eskişehir'de 
teröristler için yapılmış olan ve azılı teröristlerin tek başına konuldukları özel E tipi cezaevinin ka
patılması olayı, bugün, terörün artmasına sebep olan etkenlerden birisidir. Birincisi, oradaki, biri
lerini azmettirmek suretiyle yüzlerce kişinin ölmesinde elebaşı olan, ayrıca onlarca kişinin ölümü
ne bizzat sebep olan azılı teröristlerin, E tipi cezaevlerinden alınarak koğuş tipi cezaevlerine gön
derilmesi, hoca düzeyinde, profesörlük seviyesinde terörizmde tecrübeli olan bu teröristlerin, o ha
pishanelerde, daha hafif suçlu olan, terör sempatizanı olan kişilere hocalık yapmasına, öğretmenlik 
yapmasına vesile olmuştur. Meclis araştırma komisyonunun zabıtlarında vardır; bir teröristle yapı
lan görüşmede, o terörist "Türkiye'deki koğuş tipi cezaevleri, Mahsun Korkmaz akademisi haline. 
gelmiştir" diyor, 

Bir başka nokta da şudur: Oraya hapsedilen kişileri yakalayanların ve onların yakalanmasında 
şehit olanların ailelerinin yürekleri sızlamıştır. Devlet güvenlik güçlerimizin "biz, canımızı ortaya 
koyarak bunları yakalıyoruz, devlet de bunları rahat ettirmek için, koğuş tipi cezaevlerine nakledi
yor" diye moralleri bozulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi döneminde, Cudi Dağına hapsolan terör, hükümetin 
yanlış uygulamaları ve politikaları neticesinde, bugün, şehirlere taşınmıştır. 

2 200 civarında köy -mezralar hariç- boşaltılmıştır. Bu köylerin boşaltılma gerekçesi doğru 
olabilir; ama, onlar da, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıdır. Bu köylerde yaşayan vatandaşların 
iskân, geçim gibi tedbirlerini almadan "arkadaş, köyü boşaltıyorum, nereye gidersen git" deyip 
gönderirsen, gelir seviyesi düşük olan bu vatandaşlarımız, ya Diyarbakır'ın varoşlarına ya da Ada-
na'nın, İstanbul'un kenar semtlerine yerleşeceklerdir. Geliri, geçimi, evi olmayan bu insanlar, şehir
lerin kenar mahallelerinde, terör için potansiyel kaynaklar haline gelmişlerdir ve bu durumdan son
ra şehirlerdeki terörün azmasındaki ana sebep de budur. 

I 

Bu Hükümet tarafından Bölge Valiliğine tahsis edilen kadrolar, maalesef, partizanca kullanıl
mıştır. Bu sebepten dolayı, devletin valisi, basın toplantıları yaparak istifa etmek zorunda kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki demokratik bir ülkeyiz;-demokratikleşme yolunda adım atıyo
ruz, ilerliyoruz. Sözünden dolayı değil; ama, PKK ile direkt ilişkisi tespit edilebilen kişiler, vatan 
hainidir. Bu çatı altına rnilletvekili olarak girmesine rağmen, PKK ile ilişkilerinden dolayı hapse 
giren, milletvekilliği kaldırılan arkadaşlarımız vardır. Sözünden dolayı demiyorum, PKK ile direkt 
ilişkisi olan kişiler açısından söylüyorum. 

Peki, terörün azmasında, neden olan bu arkadaşlarımızı Meclise getiren partilerin hiç mi ka
bahati yoktur?.. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)-Nealakası var!.. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Çok alakası var!.. 
FUAT ÇAY (Hatay) - Maşallah... Maşallah... 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Rahatsız oluyorsunuz tabiî!.. Rahatsız oluyorsunuz ta

biî!.. Hiç mi kabahatiniz yok!.. (CHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, PKK ile direkt ilişkisi olan adamı bu Meclise getiremezsin!.. Söz hür
riyetine bir şey demiyorum!.. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kafanı değiştir!.. 
BAŞKAN - Saym Gökalp... Sayın Gökalp... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ama, bir partiyi suçluyor Sayın Başkan!.. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Kalkar cevap verirsin!.. Getirmediniz mi?.. Ben ortaya 

konuşuyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
» BAŞKAN-Sayın Gökalp... 

Merak buyurmayın efendim, size de söz veririz; lütfen... ;' 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Yarası olan gocunur!.. 
BAŞKAN - Siz devam edin efendim. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan, özellikle 27 
Mart seçimlerinde, popülist politika uğruna, politika malzemesi yapılmaması gereken millî bir ko
nu olan terör olayını, maalesef "terör bitti" şeklinde kullanmıştır. Burada, acaba terörün bitip bit
mediği konusunda bir değerlendirme yapmamızda fayda var mıdır diye düşünüyorum... 

Sayın Başbakana yakın bir gazete olan Sabah Gazetesinde, birkaç gün evvel "elektrikte terör 
cezası" diye yer alan bir haber dikkatimi çekti. Bu haberde "güneydoğuda, terör bölgesinde tahsi
lat yapılamaması, kaçak elektrik kullanımını artırıyor ve 34 trilyon liralık yük, yurttaki abonelerin 
faturasına ekleniyor" deniyor. Bu, yanlış bir olaydır; ama, bir tespittir. Sayın Başbakan "terör bit
ti" diye iddia etmesine rağmen, daha evvelden o bölgede tahsilat yapabilen TEK mensupları, bu
gün tahsilat yapamamaktadır; dolayısıyla, bu tespit, o bölgede terörün gerçekten bitmediğini ispat
layan bir belgedir. 

Değerli milletvekilleri, bir Başbakan Yardımcımız Tunceli'nin köylerine gidemedi. Devletin 
icrada en yetkili ikinci kişisi, bir vilayetimizin, terör olan ve yanan bir köyüne korkusundan gide
miyor... Böyle bir ülkede terörün bittiğini iddia etmek mümkün mü?.. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) -Güvenlik nedeniyle bırakmadılar; ben de ora
daydım. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla)-Ben, neticeye bakarım. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Olayları doğru anlatın. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Süleyman Demirel 

199l'de hükümeti kurdu. Devletin bütün bilgileri ve arşivleri elinde. Olağanüstü halle ilgili, 
1992'nin üçüncü ayında burada yaptığı konuşmada "Türkiye'de, şu anda^ içeride 3 bin, yurtdışında 
da 7 bin olmak üzere, toplam 10 bin civarında terörist var. Anavatan Partisi, Türkiye'de, terörü ve 
terörist sayısını, yanlış politikalarından dolayı artırmıştır" dedi. Bu, bir tespittir. Yine, aynı konuş
masında -o tarihteki Sayın Başbakan-" 1984-1991 arasında 1 173 terörist yakalanmıştır veya öldü
rülmüştür" dedi. Sayın Başbakan, burada, güvenoyu alamadığı Hükümet Programının okunmasın
da diyor ki: "1984 ile 1995 arasında 22 892 terörist yakalanmış veya öldürülmüştür." Yani, Anava
tan Partisi döneminde 1 173 kişi yakalanmış, 1992 ile bugün arasında 20 bin kişi -ilave olarak- ya
kalanmış veya öldürülmüş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - 1992 yılında Sayın Demirel diyor ki "dışarıda ve içeri

de 10 bin terörist var." 1992'den itibaren 22 binini yakalamışsınız veya öldürmüşsünüz. 10 binini 
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yakalar veya öldürürseniz, Türkiye'de terör bitmiş olacak. İlave 10 bin kişi yakalamış veya öldür
müşsünüz, hâlâ terör devam ediyor, hâlâ her gün onbeş yirmi kişi ölüyor... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ya hesap bilmiyorlar ya hiç dayak yememişler. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Demek ki, siz, terörist sayısını 40 bine, 50 bine çıkar
mışsınız. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sizin döneminizden kalma... 

. MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Demek ki, terörü 20 misli artırmışsınız. Dolayısıyla, bu 
kürsülere çıkarak, terörü bitirdim deme hakkına sahip değilsiniz; doğru söylemiyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, ifade edeceğim başka çok konu var; yalnız, bir cümleyi daha ifade ede
rek, oyumuzun genel rengiyle ilgili kanaatimi ifade edeceğim. 

Terörle mücadele, güven isteyen olaydır; vatandaşın devlete güveni, devlet güvenlik görevli
lerinin idareye güveni olması halinde başarılı olunabilecek bir konudur. Türkiye'de, terör konusun
da en yetkili makamda, icranın başında olan kişi, Sayın Başbakanımız, eğer, Amerikan teorisi olan. 
"Bask Modeli Türkiye'ye uygun modeldir" diyebiliyorsa ve iki gün sonra da bunu yalanlıyorsa ve
ya Tunceli'de köy yakma olaylarında "PKK'nın Ermenistan'dan helikopterleri kalktı, köyleri yaktı" 
diyorsa -demedi mi?!- Sayın Süleyman Demirel'in deyimiyle, dağın başında eksi 40 derecelik so
ğuklarda görev yapan devlet güvenlik güçleri, terör konusunda bu kadar cahil, cühela ve echel bir 
idareyle terörde muvaffak olunabilir mi,olunamaz mı diye tereddüte düşmez mi?.. O, eksi 40 dere
celik soğuklarda görev yapan devlet güvenlik güçlerinin, idareye, terörün önlenmesi konusunda gü
veni mümkün olabilir mi?.. 

Değerli milletvekilleri, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin görüşmeleri sırasın
da, dün, burada çok şey konuşuldu. Bu, devlet güvenlik güçlerinin moralini menfi yönde etkileyen 
fevkalade yanlış bir olay olmuştur. , 

Sayın Başbakan, geçenlerde, hükümet programıyla ilgili görüşmeler sırasında diyor ki, 1984-
1995 yılları arasında 22 892 terörist yakalandı veya öldürüldü. 1 Ekim tarihinde, Meclisin açılma
sı sırasında Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, hayır,, 1984-1985 yılları arasında 19 034 kişi yakalan
dı, öldürüldü. Bunun bir tanesi yanlış/Devletin bu konuda en yetkili makamındaki Sayın Cumhur
başkanı ve Sayın Başbakan, bir hafta arayla yanlış rakamlar, yanlış ifadeler kullanırlarsa, eksi 40 
derecelik soğuklarda görev yapan, canını feda etmeye hazır devlet güvenlik güçlerinin idareye gü
veni söz konusu olabilir mi?.. 

Bitiriyorum efendim; tamam, hemen toparlıyorum... • \ 
BAŞKAN - Ben, bir şey demedim; ek sürenizi verdim; tekrar İkaz etmedim; siz, milletvekili 

arkadaşlarımıza cevap verdiniz herhalde... 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Peki, tamamlayacağım Sayın Başkanım...' 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Sayın Balcılar, süreyi çok aştınız. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) -Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, biz, 
1991 yılından itibaren, koalisyonun ortakları ret oyu vermesine, karşı olmasına rağmen, devletin 
bekası, geleceği için olağanüstü halle ilgili oylamalarda İktidara hep destek verdik; ta ki, bu yılın 
altıncı ayındaki oylamaya kadar. Çünkü, her seferinde, idare "önümüzdeki dört ay içerisinde gerek
li tedbirleri almak suretiyle olağanüstü hali kaldıracağız; bunu son kez getiriyoruz" demesine rağr 
men... Bu sefer de öyle gelmişlerdir ve her seferinde "son defa, son defa" diye bugüne kadar gel
mişlerdir. - . . • • • • • 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Bu sefer son... 
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MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - B u sefer son olup olmayacağını Sayın Bakan söylesin. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, gerekli düzenlemelerin bu İktidar tarafından yapılamayacağı ka
naatindeyiz; çünkü, bu İktidarın, terörle mücadele konusunda başarılı olamayacağı kanaatindeyiz. 
Defalarca verilen sözlere rağmen, sözün tutul mamasından dolayı bu kanaatteyiz ve en son, altıncı 
aydaki oylamada, Hükümeti, bu tedbirleri almaya zorlamak amacıyla ret oyu verdik. 

Ayrıca, burada bir tereddüt oluyor. Valilerin, İl İdaresi Kanunundan doğan, askerden yardım 
isteme imkânı vardır. Olağanüstü halin kalkması halinde de, terörle mücadelede bir boşluk doğma
yacağını, buradan, bazı arkadaşların kafasındaki soru işaretini gidermek amacıyla ifade ediyorum; 
ancak, bugün, Türkiye, seçim sathı mailine girmiştir. Hükümetin iddiasına rağmen, terör, bölgede, 
olanca hızıyla devam etmektedir ve bu dönemde, seçimin güven içerisinde yürütülebilmesi ama
cıyla, biz, bu olağanüstü halin uzatılmasına son defa olumlu oy vereceğimizi ifade ediyoruz. 

Ayrıca, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, terörü azmetti
renlerin affından dolayı, devlet güvenlik güçlerimizin moralinin bozulduğunu tespit ediyoruz. Bu 
geçiş döneminde doğabilecek sıkıntıların da önlenmesi amacıyla, devlet güvenlik güçlerimize yar
dımcı olmak gayesiyle, seçime giderken, olağanüstü halin uzatılmasına son kez olumlu oy verece
ğimizi ifade eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -Sayın ANAP'lılar, bu, kaçıncı son kez!.. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun. (RP sıralarından al
kışlar) 

RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 
ilde, olağanüstü hal uygulamasının 25 inci kez uzatılması hususunda, Refah Partisinin görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tam 25 kez uzatılmış olağanüstü hal, bölgede, tam, yirmi yıldır devam edi
yor. O gün -olağanüstü halin konulduğu gün; yani, örfî idarenin, sıkıyönetimin konulduğu gün- do
ğan çocuk, bugün, 20 yaşında. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Oy verecek, oy... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Olağan hal nasıldır diye sorduğun zaman "budur" diyor; 
olağanüstü hal durumuna "olağan hal" diyor; artık, olağanüstü halin ismini niye olağanüstü diyor
sunuz; biz, zaten alıştık olağanüstü hale, biz, onu, olağan hal kabul ediyoruz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Dün, 8 inci maddeye evet demediniz... 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Arada, böyle çelişki olur... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, başlangıçta olay hemen hemen 

yoktu. Anavatan, DYP'ye devrettiği zaman -her dönemde- olay sayısı 596 rakamına ulaşmış. Bu
gün bakıyoruz, dört ayda 1 100'e ulaşmış. Yani, demek ki, olağanüstü hal, olayları geriye almıyor, 
ileri götürüyor, büyütüyor. Olağanüstü hal, bu bölgede açılan yarayı kapatmıyor, kangrene çeviri
yor. Olağanüstü hal başladığı zaman, bir dönemde öldürülen terörist sayısı 10'larla ifade ediliyor
du. Bu Hükümet, yani DYP-CHP İktidarının başlangıcında, bir dönemde (dört ayda) 208 kişi öl
dürülmüş. Bugün ise, 10 binli rakamlarla ortaya çıkılıyor. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, terör, kanla beslenmektedir. Teröristleri öldürüyorsunuz, te
levizyonlardan millete teşhir ediyorsunuz, oradaki vatandaşlarımız kendi çocuklarının sıralanmış 
cesetlerini seyrediyor ve zannediyorsunuz ki, bu olayla terörü bitirdik... Hayır, hayır değerli arka
daşlar; yanlış bir olay. Onları gösterdiğiniz zaman, o insanların içi cız ediyor, belki de inadından 
gidip oraya katılıyor. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bu, doğru. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, onları öyle teşhir edeceğinize, bölge
nin ekonomik durumunu* sosyal durumunu, kültürel durumunu ele alıp iyileştirici tedbirler getirir
seniz, memleketimize daha büyük hizmet etmiş olursunuz. 

Olağanüstü hal başlarken, bölgede mücadeleyi jandarma birlikleri yürütüyordu. Bugün, ordu 
birlikleri, özel timler, bölge asayiş komutanlığı, geçici koy korucuları, dağ komandoları, savaş he
likopterleri, teknolojinin son ürünü radarlar, gece görüş dürbünleri ve Hava Kuvvetleri uçaklarıyla 
yürütülüyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin bütçesinin büyük bir bölümünün buraya gittiği doğrudur. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu birliklerden bir iki tanesini irdelemek istiyorum. 
Geçici köy korucularını ele alalım. Bu zavallılara herkes yükleniyor; ben yüklenmeyeceğim. 

Bölgedeki geçici köy korucularının halini, gidip, o köylerde günlerce kalıp gören bir kardeşinizim; 
onların misafiri oldum, yattım kalktım onlarla: 

, Bir köylü, ağlayarak şunu söylüyor: "Efendi, benim 500 koyunum vardı. Ben, çobanıma, se
nede 20 koyun verirdim. Bugün, ben, ayda 1 koyuna çalışıyorum. Silahımla, soyadımı taşıyan bü
tün insanların hayatını tehlikeye sokarak, ayda 1 koyuna çalışıyorum. 500 koyunum vardı, şimdi, 
hiçbir şeyim yok." "Niye yok kardeşim, 500 koyunu ne yaptın?" "Yayla yasağı dediler, getirdim, 
götürdüm, kombinaya verdim; paramı da vermediler, kaldım ortada. Aldığım parayı da oraya bu
raya sarf ettim. Şimdi, tek bir silah -bütün sülalemi de PKK'nın önüne diktim, nerede yakalarlarsa 
öldürecekler- hayatımı da ortaya koydum, dedemi de ortaya koydum, bebeğimi de ortaya koydum, 
6 milyon lira maaşa." Bu insanların acıklı hali, bu. Onlarca çocuğu olan bu insanlar, ayda 1 koyu
na çalışıyor, hayatları ve sülalerini de ortaya koyarak. Tabiî, gelen çatıyor, giden çatıyor... 

Dağ komandolarından da bahsedeceğim. 17 Eylülde, Hakkâri'nin Durankaya beldesini geçtim; 
ileride Geçitli vardı, Geçitli'ye geldim. Geçitli'de jandarmalar bizi durdurdular, kimliklerimize el 
koydular. Bir muhtarı görecektik, muhtarın ismini verdik; telsiz haberleşmesiyle geçtik öbür tara
fa. Bir baktık ki, ne görelim Feraşin -yeni ismi Yeşilyüz- Köyünün tamamını yakmışlar. Teröre ya
taklık etmiş veyahut da orada güvenliği sağlayamamışlar, yakmışlar. Köylüler de oradaki Işık Kö
yüne gelmişler. Kamyonların üzerinde... Kamp kurar gibi bir halleri var. Açıkta tabiî, çadır filan 
yok. Arkadaşlara, niye bekliyorsunuz burada diye sordum. "Biz, Feraşin Köyünden geldik" dedi
ler. "Gidin" dedim. Onlar da "jandarmadan izin aldık; ama, komandolar bizi bırakmıyorlar ki, gi
delim" dediler. Bir hafta yağmurun altında kaldılar, onları, oradan Van'a geçirtemedik. Allah razı 
olsun diyorum, Sayın İçişleri Bakanıma telefon açtığım zaman, emir verdi; nasıl olduysa, bırakıl
dılar, geldiler. Dağ komandosuna gidiyoruz, yukarıdan emir gelmiş "bırakmayın" diyor. Kim yu
karıdan emir vermiş; belli değil. Yani, bu birlikler arasında bir koordine yok; birisi diyor, geç; bi
risi diyor, dur. 

Yine, Hava Kuvvetlerimize de iki üç cümleyle dokunacağım. 
Değerli arkadaşlar, Amerika'dan misket bombası alıyoruz; 180 milyon dolar ödüyoruz veya 

borcumuza yazılıyor, artık, bilmiyorum. Bunları nereye atıyoruz; dağlara. Zeli Kampı bombalandı
ğı zaman, ben, Kuzey İrak'taydım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hayırdır, ne yapıyordun?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - "Çekiç Güç" dediğimiz bu kurum, biz, orayı bombalama

dan evvel, hem Irak'taki yasadışı hükümete bilgi vermiş hem oradaki kampa bilgi vermiş; hepsi çe
kip gitmişler. Kamp bombalandığı zaman, dokuz kişi -o da, haberi olmayan çobanlar- ölmüş. Bin
lerce liralık bombamız heba olmuş. Bunlar bizim vergilerimiz. İstihbarat kaynaklarımız tam çalış
mıyor. Yapacağımız bombardımanı da önce Çekiç Güç'e bildiriyoruz; onlar da onlara bildiyorlar; 
dolayısıyla, sonuçsuz kalıyor. ' > 
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Yine, bu birlikler arasındaki koordinasyonsuzluğu anlatmak için bir örnek daha vereceğim: 

Bizim Erciş'in bazı köylerinde, jandarma, bazı insanlara "silah alın, getirin, numarasını bana verin, 
kaydedeyim, kullanın" diyor. Vatandaş, silah buluyor, getiriyor, numarasını bildiriyor; jandarma 
komutanı gidiyor, ikinci birisi geliyor; bütün silahları alıyor, hepsini mahkemeye götürüyor; beşer 
yıl ceza... Bu insanların günahı ne; bir komutan "getirin, numaralarını verin" diyor, öbür komutan 
da "efendim, 6136'ya muhalefet ettiniz, gelin beş sene yatın" diyor. Bölgedeki insanın zor şartları 
bunlar... (DYP sıralarından "ne alakası var" sesleri) 

Değerli arkadaşlar, alakası var-yok; açın, Erciş Adliyesine, bu hususta kaç tane dava var, kaç 
kişi, kaç sene hüküm giymiş; sorun. Erciş Kaymakamı orada, Erciş Adliyesi de orada, ağır ceza da 
orada, asliye ceza da orada, açın sorun... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Ankara'da da var canım... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar; ama, işin özü 6... Halka "silahının nu

marasını ver, tamam" diyorlar, numarasını yeriyor; ondan sonra öbür komutan geliyor "hayır, öyle 
bir şey olamaz" diyor... Demek ki, birisi kanunsuz iş yapıyor, birisi kanunî iş yapıyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Komutanın o yetkisi var mı?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Şimdi, olağanüstü hal başlarken, bölgede boşaltılan köy 

yoktu; bugün, 3 binlere ulaşmıştır. Göç. eden vatandaşlar nereye göç ediyor arkadaşlar; büyük şe
hirlere, hatta yurtdışına da göç ediyorlar; yani, bunu da bilin. 

Ben, burada bir hatıramı anlatacağım: Çukurca'nın Uzundere bölgesi var. Son dört aylık dö
nemde, buradan 514 aile birden geldi; bir kısmı Hakkâri'ye bir kısmi Yüksekova'ya bir kısmı da 
Van'a: "Kardeşlerim, niye geldiniz" diye soruyoruz, "efendim, PKK'nın baskısından geldik" diyor
lar. Olabilir... Peki "bu devlete vergi veriyor musunuz" diyoruz, "veriyoruz" diyorlar. "Bu devlet si
zi korumak zorunda değil mi" diyoruz, "koruyamadılar, yollara mayın döşendi, biz de göç ettik, gel
dik" diyorlar. Tamam; hoş geldiniz, safa geldiniz... Devlet bunlara fazla bir şey yapmıyor. Şu anda 
514 ailenin büyük bir bölümü dışarıdadır. Geçen yıl da böyle çadırkcntler vardı, bu yıl da var... 

Van'ın Yalınca bölgesinden dokuz on tane mezraı "efendim, bunların güvenliklerini sağlaya
mayız" diye boşalttılar. Bu insanlara ne veriliyor; fazla bir şey verilmiyor, ortada kalıyorlar; halkı
mızın hamiyetperver yardımlarına kalıyorlar; başka bir şey yok. Köyünde ağa olan adam, bir gece
kondu yaptırıyor, onu da belediye gelip başırta yıkıyor... Kalmış ortalıkta... Bir veterinerin ahırına 
kırk aileyi doldurmak istediler; yerleşmedi; bir küçük ahıra kırk aile nasıl dolar... Dedik ki: Bak ar-

'kadaş, Millî Eğitimin 1990'da istimlak ettiği koskoca, boş bir sanayi sitesi var, buralara alalım; "al
mıyoruz" dediler. Kaldılar ortada; bunlar şimdi soğukta; bebeleri ölüyor; kimsenin ilgilendiği yok. 

Bu insanlar, PKK'nın ağına düşenler, mülteci olarak yurtdışına çıkıyorlar; orada mülteci sıfa
tını alıyorlar, sığınma hakkını alıyorlar. Alman Hükümeti veya Avrupalı bir hükümet, onlara ayda 
2 000 mark veriyor; 1 000 markı PKK'ya, 1 000 markı adamın geçimine. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Burada da yanlış konuştun; Sayın-Başkan Kalemli'yle gittik; 
öyle bir şey yok. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Ben de gittim kardeşim, ben de öğrendim. 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) - PKK'nın içinde misin; bu kadar biliyorsun?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - İşinize gelmediği zaman, öyle dersiniz. 
Olağanüstü hal başlarken, PKK ismi pek bilinmiyordu; bugün, yurtdışında, 100 bin kişiyi bir 

meydana toplayabilen, sürgünde Kürt hükümeti kurmaya çalışan, uydudan televizyon yayını yapa
bilen bir örgüt ortaya çıkardınız. Bu olağanüstü hal, bu PKK'yı besliyor, bu terör örgütünü besli
yor; bunu kabul edin. (RP sıralarından alkışlar) 
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Evet, olağanüstü hal başlarken PKK'nın dış bağlantısı pek yoktu; bugün, başta Suriye ve Yu

nanistan olmak üzere, İskandinav ülkeleri ve eski tabirle düveli muazzama dediğimiz ülkelerle bağ
lantıları var. 

Değerli arkadaşlar, herhalde, Yunanistan'da bomba eğitimi yaptıklarını da inkâr etmeyeceksi
niz... Bekaa Vadisindeki kamplarını da inkâr etmeyeceksiniz; bunlar, bir gerçek. Başladığı zaman 
yoktu bunlar; ama, bugün var. 

Olağanüstü hal başlarken, dünyadaki Kürtler, PKK'yı, bir eşkıya veya basit bir talebe hareke
ti gibi görüyorlardı. Şimdi, PKK, başta Kuzey Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan 
Yurtseverler Partisi, İran Kürdistan Demokrat Partisi olmak üzere, diğer teşkilatların önüne geç
miş, Batı'da ve Doğu'da, isminden daha fazla bahsettiren bir örgüt olmuştur. Bugün, İran'da, Irak'ta, 
Suriye'de, Türkiye'de ve Rusya'da, bilinen bir örgüt olup çıkmıştır; büyük bir örgüt olmuştur. Bu
nu besleyen ne; bunu besleyen, olağanüstü hal. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Abartıyorsunuz, çok abartıyorsunuz... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal başlarken, örgütün 

elindeki silah ve mühimmat çok sınırlıydı; belki bir kalaşnikof bulabilirdin ellerinde; başka bir şey
leri yoktu. Bugün, uçaksavar füzeleri, tanksavar silahlan, roketatarlar, havan topları ve daha aklı
nızın alamadığı yeni ve modern silahlarla teçhiz edilmiş. Nasıl oldu; kalaşnikoftan füzelere nasıl 
geçti bu adamlar? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Çekiç Güç sayesinde...' 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bu kaynakları nereden buldular?.. 
AHMET DERİN (Kütahya) - Kim getiriyor onları? 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Bunlar Türkiye'ye nasıl giriyor; modern telsizler nasıl ça
lışıyor; askeriyenin konuştuğunu, PKK'lı, dağdan nasıl duyuyor?.. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Afganistan'dan gelen helikopterlerle... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet, demek ki, Afganistan'dan gelip, helikopterlerle 
bunlara verip gidiyorlar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Siz, Kuzey Irak'a nasıl gittiniz; onu söyleyin. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal başlarken, bölgeden, 

PKK'ya katılan genç sayısı çok azdı; bunların çoğu, üniversiteli bir avuç insandı, gerisi Suriye'den 
katılıyordu. Şimdi, sayıları 10 bine yaklaşıyor. Bunu, Hükümetimiz söylüyor, 10 binlere yaklaşı
yor diyor. Sempatizanların sayısı da 100 binlerle ifade ediliyor.' 

Değerli arkadaşlar, bu, nasıl oluyor; şöyle oluyor: Sen, insanları köyünden boşalttın; geldiler; 
iş yok, aş yok, ev yok; kentlerin gecekondu semtlerinde oturuyorlar. Bu insanlar ne yapacak; kah
veye gidecek; babasına "baba, para ver de kahveye gideyim" diyor, babası "yoktur oğlum; çık git 
iş ara" diyor. İş arıyor, amelelik bile yaptırmıyorlar. Ne olacak; bir gün, beş gün, on gün durum 
böyle... Bu işi yapan simsarlar geliyor "arkadaş, sen burada açından gebereceğine, gel gidelim da
ğa" diyerek bu gençlerimizi kandırıp götürüyor. Bunlara el atın; el atmazsanız, daha büyükleri ba
şımıza çıkacak. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, böyle giderse, PKK'nın bugünkü büyüklüğü çok azdır; çünkü, bu insanlar 
açtır; bu insanlara sanayi yatırımı yapmanız lazım. Bu insanları köyünden kentinden kopardınız ge
tirdiniz, koyunlarını ellerinden aldınız. Köyünde ağa olan, saygın insan olan, bugün, ortalıkta do
laşan insanlar olmuş. PKK, bunları gayet kolay avlar. Hükümet olarak, bunun sosyal ve ekonomik 
yönünü iyi araştırıp bulmanız gerekiyor. 
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Olağanüstü hal uygulaması başlarken, bölgedeki insanların çoğunun işi vardı, en azından köy

lerinde çalışıyorlardı; olağanüstü hal uygulamasının devamında, halkın yarısı işsiz, konutsuz, gö
çebe haline gelmiştir. Olağanüstü hal uygulaması başlarken, bölgedeki koyun sayısı on milyonlar
la ifade ediliyordu; şimdi, yayla yasağından dolayı yüz binlerle ifade ediliyor, 

Değerli arkadaşlarımız, olağanüstü hal uygulaması başlamadan evvel, Türkiye'den İran'a ka
çak koyun gidiyordu, Türkiye'den Irak'a kaçak koyun gidiyordu; Türkiye'den Libya'ya, Suudi Ara
bistan'a ve Suriye'ye yüz binlerce koyun ihraç ediyorduk. Şimdi, ülkemizde et kalmadı ve Avru
pa'dan, ne olduğu belirsiz etleri ithal ediyoruz! (RP sıralarından alkışlar) Bu insanlara vereceğiniz 
parayı, Avrupalının köylüsüne veriyorsunuz! (RP sıralarından Alkışlar) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Ne bağırıyorsun; duyuyoruz; yavaş konuş! 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - İçim yanıyor da onun için bağırıyorum; kusura bakma; 
içi yanan bağırır, yerinde oturanlar bağırmaz tabiî! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bağır, bağır; duysunlar! 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Bağırma; yavaş konuş!.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Güzel koltuklarınızda, villalarınızda oturun, bu milletin 

ne çektiğini bilmiyorsunuz, onun için rahat ediyorsunuz. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Boynundaki kravata yazık oluyor!.. 

FETHULLAH ERBAŞ'(Devamla) - Olağanüstü hal başlarken, bölge, sanayi tesisleri çalışan, 
yatırımlar yapılan bir bölgeyken; şimdi, bu bölgede yatırımlar durmuş, tek bir çivi çakılmıyor, mev
cut tesisler de, özelleştirme adı altında satılıyor ve kapatılmış duruma düşüyor değerli arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, lütfen, tamamlayın efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet efendim; tamamlıyorum. 
Bölgede kömür ocakları vardı, kapatıldı; Van'da MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü var

dı; layık görmediniz; önce, laboratuvarlarını söküp getirdiniz, araçlarını söküp getirdiniz; ne lazım 
ya, Van'a ne lazım!.. Et kombinasına, MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne ne ihtiyaç var; 
Van'dır bu artık, doğu bölgesidir!.. 

Değerli arkadaşlarımız, olağanüstü hal başlamadan önce, bölgede turizm yatırımları hızla ar
tıyordu; şimdi, yatırımlar durmuş, oteller kapatılmıştır. 

Olağanüstü hal başlarken, hapishanelerde tek tük PKK'Iı varken, bugün hapishaneler, örgütün 
akademisi durumuna gelmiştir; Mazlum Doğan akademisini biliyorsunuz... 

Olağanüstü hail başlarken, halkın devlete güveni ye desteği tamdı; bölgeye gönderilen ehliyet
siz ve sürgün idareciler sayesinde, bu güven, bazı bölgelerde yıkılmıştır, yok olmuştur. 

Olağanüstü hal başlarken, bölgede, tüm okullar açıktı; bugün, 5 615 okul kapalıdır. 
Bölgede itirafçıların da büyük bir terörü vardır. İdareciler, itirafçıları alıyorlar, getiriyorlar; di

yorlar ki, falan köye... Benim bildiğim bir olay geçti: Şırnak'ta, Süleyman Demir adında bir koru-
cubaşı vardı; Refah Partisini destekledi diye bir itirafçı buldular; dediler ki "Süleyman Demir 
PKK'ya yardım etmiş" ve adamı içeriye aldılar, onlarca gün kaldı; terörist diye bastılar, bastılar; en 
sonunda adam kaçıp gitti. 

Değerli arkadaşlar, itirafçıların terörü de hakikaten çok büyüktür. Bu seçimlerde de aynı şey 
kullanılacak, köylere gidilecek "ya falan partiye oy vereceksiniz veyahut da, bir itirafçı sizin aley
hinizde konuşacak; köyünüzü boşaltacağız, perişan edeceğiz" diyecekler ve bu şekilde baskı yapa
caklar; bundan da haberiniz olsun. 
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Ben, kurtuluşun İslamda olduğunu, İslam kardeşliğinde olduğunu söylüyorum. (RP sıraların

dan alkışlar) Eğer, iktidara gelirsek, inşallah, İslam kardeşliği çerçevesinde sorunu çözeceğimizi 
arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve 
televizyonların başında bizi izleyen aziz vatandaşlarım; sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsü olarak, bugün, burada, olağanüstü halin kaldırılması üzerin
de konuşmayı çok arzu ederdim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Nerede o cesaret!.. Hükümet yok mu, hükümet?.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Ancak, üzülerek ifade ediyorum; yerine yeni bir yöntem, yeni bir 
uygulama getirilemediği için, sayın sözcülerin de belirttiği gibi, bugün, içerisinde bulunduğumuz 
şartlar dolayısıyla, olağanüstü halin devamından başka, şu anda çıkar bir yol yoktur. 

Tabiî, kurtuluş İslamdadır da; PKK, Marksisttir, haindir ve birilerinin uşağıdır. Oradaki icra
atı yapan, orada, güvenlik kuvvetlerimize karşı silahlı örgüt kurmak suretiyle insanlarımızı öldüren 
PKK'nın, İslamla alakası yoktur. İşte... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Öyle bir şey söylemedik ki!.. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Çarpıtma... Çarpıtma... Ne karıştırıyorsun!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...mesele, bu düşünceyi PKK olayıyla karıştırmamaktır. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kim söyledi?.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben, herhangi bir şey söylemiyorum. Ar
kadaşımızın söylediğinin teyidini yapıyorum; ama, PKK'nın Marksist olduğunu söylüyorum. Ne
den rahatsız olduğunuzu da anlayamıyorum. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Söyleyiş tarzın yanlış! 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yöre halkı için söylüyor; onu, PKK'nın kucağına atmayacak tedbiri 
söylüyor. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, önce, PKK olayının gelişi nedir, talep ne
dir, ne için gelmiştir ve olağanüstü hal uygulamaları niçin yapılmaktadır, Terörle Mücadele Kanu
nu neden çıkarılmıştır; bunların hepsi bir ihtiyaçtan doğmuştur. 

Ne deniliyor: "İçeriden ya da dışarıdan -çoğunluğu daşarıdan olmak suretiyle, düşünce bazın
da olsun, silahlı, lojistik destek bakımından olsun- bu ülkeyi böldüreceğiz; bu toprakları böleceğiz, 
burada bir başka devlet kuracağız..." Onun dışında, yine, güney sınırlarımızda "bir başka devlet 
kurduracağız" diyerek, PKK'yi Türkiye'ye getirdiler. 

Şimdi, siz, insan haklarından bahsedeceksiniz; güvenlik kuvvetlerini, canlarını ortaya koyarak, 
şehit vererek bu müdafaayı yapanları kınayacaksınız; ama, PKK'nın yapmış olduğu bu katliamları, 
yaktıklarını, yıktıklarını ortaya koymayacaksınız!.. İşte, bu meseleleri birbirinden ayırmamız gere
kiyor. 

Terörle nasıl mücadele edeceksiniz, terörün kuralları nedir, nasıl bu noktaya gelinmiştir; 1983, 
1984 yıllarından önce -Sayın Erbaş yanlış ifade etti- PKK, önce Bekaa Vadisinde bütün silahlı eği
timini aldıktan sonra Türkiye'ye geldi; Bekaa daha sonra ortaya çıkmadı; yani, oralarda başladı 
olay; dışarıda bunun eğitimi verildi, desteği verildi, sonra Türkiye'ye gönderildi. 
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1984'ten bu yana Türkiye'ye nasıl geldi ve nasıl bu boyutlara kavuştu; ben, burada, bir siyasî 

partinin sekiz yıllık iktidarı döneminde yapmış olduğu çalışmaları ye icraatı da tenkit etmek iste
miyorum; o bir polemik olacaktır. Ben, olayı, o boyutlardan alıp, olayın, bir millî mesele oduğunu, 
hiçbir siyasî partinin meselesi olmadığını, başarı varsa, Türk Milletinin ve Türk Devletinin olduğu
nu... O bölgede yaşayan insanlarımızın çanlarını kaybetmesine rağmen, ekonomik yönden devletin 
kendilerine götürdüğü imkânları zamanında elde edemedikleri için sıkıntı içerisinde bulunmaları
na rağmen "biz, devletimizin yanındayız" dedekileri içindir ki, bugünkü operasyonların sonucunda 
başarılı bir noktaya gelinmiştir. Bu başarılarda, güvenlik kuvvetlerimizin büyük payı vardır -şehit
lerimize rahmet diliyorum- bu mücadelede bir kararlılık lazımdır. Önemli olan, devletin kuvvetle
rini harekete geçirmek, devletin kuvvetlerinin inisiyatifini, siyasî iradeyi arkasına koymak suretiy
le, bu kararlılığı ortaya koymaktı. İşte, biz, bunun mukayesesini yapıyoruz "dört yıldan bu yana, 
devletin güvenlik güçlerinin ortaya çıkarmış olduğu bu başarılı çalışmaların arkasında, kararlı bir 
siyasî irade vardır" diyoruz. ' ' 

Özellikle, son ikibuçuk yıldan bu yana, Sayın Başbakanın üzerinde hassasiyetle durması sure
tiyle "ben, her türlü gücü, devletin gücünü, milletin gücünü, iradesini sizin arkanızda bulunduruyo
rum; onun için, yapacağınız her türlü mücadelede yanınızdayım" derneşik suretiyle, güvenlik kuv
vetlerinin bu cansiparane, başarılı mücadelesinin sonucuna gelinmiştir. 

Ne olmuştur; onbeş yıl içerisinde, binlerce okulumuz yakılmış, yıkılmış ve binlerce insanımız 
şehit olmuş, ekonomik yönden, trilyonlara varan zarara maruz kalmışız ve bir noktada, belki enf
lasyona dahi tesir eden büyük bir sıkıntıya girmiştir milletimiz. Bunu önlememiz gerekiyor; nasıl 
önleyeceğiz.... 

Değerli milletvekilleri, önce, Doğru Yo! Partisinin yapmış olduğu en güzel hizmet, doğu, gü
neydoğu ve bütün Türkiye'deki insanlarımıza, vatandaşlığın ne olduğunu ortaya koymaktır. Vatan
daş nasıl olmalıdır; önce, vatandaş olmalıdır, sonra, devletten isteklerini ve taleplerini ortaya koy
malıdır. Önce, Anayasamızın ilk 4 maddesinde belirtilen ve hiçbir şekilde değişikliği dahi teklif 
edilemeyen hususlarda, beraber olmak mecburiyetimizin olduğunu ortaya koymamız lazım. 

Önce, vatandaşlık ne demektir; bayrağına, diline, toprağına, tarihine ve insanına sahip çıkmak 
demektir. Siz, PKK'ya rehberlik yapacaksınız, öğretmenin öldürülmesinde şahitlik yapmayacaksı
nız ya da güvenlik görevlilerini orada işgal kuvvetleri diye ilan edenlerle beraber ona çanak tuta
caksınız; ondan sonra, ben vatandaşım, bana şunu vermediniz diyerek, ekonomik ve sosyal yönden 
sıkıntılar olduğu için, getirip olayı PKK'ya bağlayacaksınız!.. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir düşünceye katılmak da mümkün değildir. Türkiye'nin coğraf
yasını gözümüzün önüne getirdiğimiz takdirde, Hakkâri'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar, bu 
topraklarda, çeşitli noktalarda, aynı durumda olan binlerce köyü görürsünüz, binlerce insanımızın 
aynı imkânsızlıklar içerisinde olduğunu; ancak, bayrağını ve vatanını sevdiğini ve hiçbir şekilde, 
kendisine hizmet getirilmediği için PKK'lı da olmadığını görürsünüz. Onun için, meseleyi, ekono
mik ve sosyal yönden sıkıntılara bağlamak da yanlıştır. 

Değerli milletvekilleri, inançlı bir millete sahibiz. Binlerce yıldan bu yana, bu topraklarda, ay
nı inançları paylaşan insanlar olmamıza rağmen, birileri, en hassas nokta olduğunu ifade etmek su
retiyle, önce, etnik yapımızı kaşıyarak, sonra, inançlarımızı kaşıyarak, mezhep meselesini günde
me getirerek, bu kardeşlerimizi, insanlarımızı birbirine düşman etmeye çalışmıştır; ama, olayın se
vindirici yönü şudur: Bu insanlarımız, gerek doğu ve güneydoğudaki insanlarımız gerek değişik 
inançtaki insanlarımız, bu oyunlara gelmemiştir; devletin ve bayrağın yanında yer almıştır. 

Ancak, karşımızda silahlı bir güç vardır, Bu silahlı gücü, elinde silahıyla, meşru kuvvetlerimiz 
mensuplarını, güvenlik kuvvetleri mensuplarını ve insanlarımızı öldürenleri, silahından nasıl tecrit 
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edeceğiz; işte, burada, oyunun kuralları başlıyor. Burada, ne insan haklarından bahsetmeniz müm
kündür ne de "silahla sizin hayatınıza son vereceğim" diyen, devletinizi yıkacak ve milleti bölme 
noktasına getirecek olan, hedefi bu olan insanlara, gül atmanız herhalde mümkün değildir. İşte, bu
rada, devlet, kendisini ayakta tutması gerektiğinden hareket etmek suretiyle ve kendisine verilen 
asli görevini yerine getirerek, Önce devletin bekası, sonra milletimizin huzurunu temin etmek birin
ci görevi olması dolayısıyla; onları silahtan tecrit etme görevini üstlenmiştir. Ne zamandan bu ya
na; ne zaman çıkmışsa, 1980'li yıllardan, 1983 yılından bu yana. 

Ne diyoruz devlet olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle hiçbir şekilde uğraşamazsınız, bu
nunla mücadele edemezsiniz. Devletin topyekûn silahlı gücünü araç gereçle donatmak ve prestiji
ni en yüksek seviyeye getirmek suretiyle; nefesini takip ederek, onu, dağda, taşta -nerede varsa- ta
kip etme imkânını vermek suretiyle, güvenlik kuvvetlerini o güçlü noktaya getirmişiz. Ne zaman; 
son dört yıl içerisinde. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan siyasî kararlılık, bir taraftan araç gereç ve silahla donatılan, 
bunun yanında, terörle profesyonel olarak mücadele edecek, PKK'nin yöntemlerini bilen ve onun 
yöntemleriyle mücadele edip başarılı sonuç elde edebilecek güçlerin yetişmesini de sağladık. Ta
biî, Anavatan Partisi zamanında başladı; ama, şu son dört yılda sayısı çoğaltılmak suretiyle, bu güç
ler araziye yerleştirildi. PKK'nin can düşmanı, özel harekât timleridir. 

Değerli milletvekilleri, her siyasî parti temsilcisi buraya çıkınca "profesyonel ekipler istiyoruz; 
az sayıda; ama, hareket kabiliyeti fazla ve terörün usullerini bilen profesyonel silahlı güçler vasıta
sıyla mücadele edilmesini istiyoruz" demesine rağmen, özel harekât kuvvetlerimiz mensuplarını .en 
çok tenkit edenler de, yine, maalesef, siyasî düşünce sahipleri olmuştur. 

Kimdir bunlar; bunlar, bu vatanın evlatlarıdır. Askerden, polisten ne farkı vardır; sadece, ken
disine verilen silah ve kendisine verilen eğitim farklılığı vardır. Bunun dışında, canını daha fazla 
tehlikeye atma görevi verilmiştir. Önce o gidecek, sonra asker ya da polis gidecektir. Bunların yap
tığı mücadele sonucunda, PKK fevkalade zayiat vermiştir. Bu zayiat verildikçe, özel harekât tim
lerine yüklenilmiştir. Dikkatinizi çekerim; PKK, özel harekât timine yüklenmiştir ve PKK'nin za-
afiyetinden dolayı, siyasî istismarcılar, özel harekât timlerinin köy yaktığı, insan öldürdüğü ve in
san haklarına aykırı hareket ettiği iddialarını ortaya çıkarmaya başlamışlardır; işte, onun için, me
seleyi çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. 

Özel harekât timlerinin sayısını artırdığımız ve bunları, PKK'yla mücadele edebilecek yerler
de mevzilendirdiğimiz takdirde, demin verilen sayıdaki gücün orada tutulmasına lüzum yoktur; 
ama, bunu beraberce yapmak mecburiyetinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum; çünkü, bu 
mesele, millî bir meseledir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ne zaman yapacaksınız? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Korkmazcan, Doğru Yol Partisi azınlık Hükümetine güve
noyu verseydiniz, bugün -samimî olarak söylüyorum- olağanüstü hal kaldırılacaktı. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Siz bakan olsaydınız, güvenoyu verirdik!.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Dört sene oldu, dört sene!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, Doğru Yol Partisinin yalnız başına kurmuş olduğu Hükü- ' 

met "olağanüstü hal kaldırılacaktır" diye programına almıştı; eğer, bugün olağanüstü halin uzatılma
sı görüşülüyorsa, azınlık Hükümetine güvenoyu vermeyen milletvekillerinin sorumluluğu vardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Demek ki, CHP olağanüstü hali getiriyor!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Muhalefete düştüğünüz zaman söylersiniz bunları. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, vatandaşlıkta, yalnız bayrağı, toprağı 

sevmekle de yetinilmiyor, kalınmıyor. Vatandaşlığın yerine getirilmesi icap eden en önemli görev
lerinden bir tanesi de, bu ülkenin nimetlerinden istifade eden insanların "ben devlete ne verdim, ka
zandığımın karşılığında devlete ne veriyorum" düşüncesinde olmasıdır; bu, beş vakit namaz kadar 
farzdır. 

Birisi "bu devlete vergi verilmez, bu devlet vergi vermeye müstahak değildir; ama, buna rağ
men bize hizmet yapacaksınız" derse ve birileri çıkar da "elektrik bu bölgede üretiliyor; elektrik pa
rasını bizden niye istiyorsunuz" derse, bu da vatandaşlık değildir. Bunu, herhangi bir siyasî parti
nin savunması da mümkün değildir. 

İşte, değerli milletvekilleri, vatandaşlıksa; güvenlikte, huzurda, ekonomiye katkıda, vatandaş
lık görevlerinin -askerlik görevini yapma durumundan başlayıp, vergi ödeme noktasına gelinceye 
kadar- tümüne iştiraktir; ne kadarıyla; imkânı olduğu kadarıyla. Onun için, bir zihniyet farklılığı, 
insanlarımız arasında bir devlet düşmanlığı aşılanmıştır. İşte, geçtiğimiz yılların mahzuru, geçtiği
miz yıllardaki sıkıntı, bu olmuştur. Eğer, biz, insanımıza, bu vatanı sevme düşüncesini yerleştire-
bilseydik, bu vatanda yaşamanın sorumluluğunun ne manaya geldiğini kavratabilseydik, bugün, bu 
millî kürsüden, PKK'ya sempati düşüncesinde bir konuşmayı dinlememiz mümkün olmazdı. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Siz aydan mı geldiniz!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Ancak, üzülerek ifade ediyorum, buralarda konuşanlar, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin, bu mukaddes çatının altında, maalesef, siyasî düşünce olarak, silahlı ör
gütlere çanak tutmuşlardır, onları desteklemişlerdir. Onunla kalınmamıştır, bu düşünceleri yurtdı
şına taşımışlardır ve bu meseleleri, yurtdışında, çeşitli mahfillerde, çeşitli zeminlere getirmişlerdir; 
ama, samimî olarak ifade ediyorum, bunların hepsi tarihe geçecektir. Bu ülkeyi bölünme noktası
na getirenler kimdir, bu ülkeyi bölünmeden kurtaranlar kimdir; bunu, Türkiye Cumhuriyeti tarihi 
yazacaktır, tarihi yazanlar yazacaktır ve biz de, inşallah, ömrümüz olursa, o tarihi okuduğumuzda, 
kimlerin haklı, kimlerin haksız ve de kimlerin ihmalinin olduğunu göreceğiz. 

Yıllarca bu sıkıntıların olmasına rağmen -bir taraftan eğitim boşluğu meydana gelmiş, vatan
daşlarımız arasında bu düşmanlığın pompalanmasına müsaade edilmiş- buradaki insanlarımızın, 
önce kardeş olduğu ve bu vatanda beraberce yaşamak zorunluluğunda olduğu ve devletin de, ora
da, kendisinin güvenliğini korumakla görevli olduğu düşüncesi, bu son dört yılın en önemli çalış
malarından bir tanesidir. İşte, vatandaşımız, bugün, hiçbir şekilde, ne PKK'nın yapmış olduğu ic
raatı desteklemektedir ne de ona sempati duyma noktasındadır. 

Yine şunu söylüyorum; vatandaşımız, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bir an 
önce bu meseleyi bitirmesini istiyor. Neyle bitirmesini istiyor; silahla mücadele etmek suretiyle, 
halen dağlarda kalan bazı yerlerde, elinde silah olup, devletin çağrısına rağmen, çıkarmış olduğu
muz hafifletici sebepler içeren kanunlara rağmen, devletin bu davetine icabet etmeyen ve "ben bu 
devleti yıkacağım, bu milleti böleceğim" diyen; dinimizin, Bayrağımızın, toprağımızın düşmanı 
olan bu Marksist PKK'lıları ortadan kaldırmasını istiyor; vatandaşımız bunun sonucunu bekliyor. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi olarak biz, Hükümetin terörle mücadeledeki başarı
sını kutluyoruz. Gerçekten, özellikle son ikibuçuk yıllık icraatlarla, PKK ile mücadelede, devlet 
kuvvetlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu başarılı çalışmaları -milletimizin de des
tek vermesi sonucunda- çok önemli bir noktaya getirmiş olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Eğer önümüzde seçimler olmasaydı ve -bu mesele üzerindeki kanun tasarımız da Genel Kuru
lun gündemindedir- il idaresiyle ilgili değişiklik kanununu çıkarabilmiş olsaydık; bugün, olağa
nüstü hal uzatılmayacaktı ve o kanun yürürlüğe girdiği için, olağanüstü halle ilgili konuşmalar ya
pılmayacaktı; ancak, kanun çıkmadığı için, bugün için onun yerine koyacağımız bir sistem olma
dığından dolayrda, olağanüstü halin dört ay daha uzatılması gerektiğini vurguluyoruz. 
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Değerli basın... Değerli milletvekilleri, şimdi bir mesele de... Tabiî, basında geçen bazı mese

leleri... 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Basın o tarafta... 

YILDIRIM AVCI (İzmir)-Tabiî, orada basın da var. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, onlara da hitap ediyorum; aslında oradan kaynaklanıyor 
sözlerim... 

BAŞKAN - Sayın Köse, Genel Kurula hitap ediyorsunuz; basına ve seyircilere değil. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Doğrudur; Genel Kurula hitap ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisinin Sayın Sözcüsü, değerli arkadaşımız Bask mode
linden bahsettiler, Sayın Başbakanımızın bundan kaynaklanan bir sözünden bahsettiler. Kesinlikle 
böyle bir şeyin söylenmediğini ve böyle bir şeyin düşünülmediğini ifade etmek istiyorum. Bask 
modelinin Türkiye ile ilgisi ve alakası yoktur... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Gazetelere manşet oldu. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Türkiye, üniter bir devlettir; 60 milyon insanımız, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin aslî unsurudur. İspanya'daki yapıyla, İngiltere'deki yapıyla, Fransa ya da başka 
yerlerdeki yapıyla Türkiye'nin alakası yoktur; varmış gibi, o modeli bize uygulamaya çalışanlar ya
nılmaktadırlar. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bunu, Başbakana anlat İsmail Bey. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Edirne'den Hakkâri'ye kadar, hepimiz kardeşiz; her ailede kan 

bağıyla birbirine bağlanmış, akrabalık bağıyla bağlı insanlarımız vardır; kaldı ki, kıblemiz bir, 
inançlarımız birdir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Başbakan söyledi mi söylemedi mi?.. 
AHMET KABİL (Rize) - Söyledi... Söyledi... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Değerli arkadaşım, sizin söylediğiniz gibi, böyle bir sözü kullan

ma durumunda olmadığını ifade ediyorum. 
MUSTAFA BALCİLAR (Eskişehir) - Sonradan çark etti. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Yok... Yok, böyle bir şey. 
Ermenistan'la ilgili sözünüz de yanlış; böyle bir şey söylenmemiştir; ben, onu vurgulamak is

tiyorum, onların hepsi çarpıtılmıştır; basının çeşitli organları tarafından Sayın Başbakana mal edil
miştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET KABİL (Rize) - Belki de söylememiştir; ama, Sayın Başbakana mal edilmiştir. 
BAŞKAN-Tamamlayın Sayın Köse; süreniz doldu. 
İSMAİL KÖSE (Devamla)-Tamamlıyorum Değerli Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, ekonomik yönden çok önemli hizmetler yapılmıştır. Hayvancılıkla ilgi

li 20 trilyonluk bir kaynak -bunun 2 trilyonu doğu ve güneydoğudan başlatılmıştır- şu anda, o böl
gelerden başlanarak, ülkemizde hayvancılıkla meşgul olan tüm insanlarımıza verilmeye başlanmış 
ve buna devam ediliyor. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Seçim yatırımı... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Emiroğlu, çok önce başlatıldı... Lütfen... 
Diğer taraftan, gübreye yapılan yüzde 50 sübvansiyon, yine o bölgelerdeki insanlarımızı ilgi

lendiren bir meseledir. Vatandaşımıza, köylü vatandaşımıza, bundan böyle, yapılacak hizmetler 
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hızlandırılmıştır. Dört yılda yaptığımız yol ve su hizmetleri, onbeş yılda yapılan hizmetlere eşittir. 
Köy Hizmetlerinin yapmış olduğu icraatlarla ilgili kitapları, broşürleri açınız, oralardaki rakamla
ra bakınız, buradaki milletvekillerine de, lütfen, sorunuz. 

AHMET KABİL (Rize) - Yıllık ortalamanın altında mı?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bakın, birbuçuk aylık Doğru Yol Partisi Hükümeti, Türk-İş'in 

meselesini halletti... 

BURHAN KARA (Giresun) - Yüzde 90 enflasyona karşılık yüzde 15 verdi. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - . . . emeklilerimizin meselesini halletti; Bağ-Kur'luların meselesi

ni halletti; köylülerin meselesini halletti. 
Allah nasip ederse, 24 Aralıkta milletvekili genel seçimine gidiyoruz; Allah hayırlı ve uğurlu 

etsin. 24 Aralıktan sonra, Doğru Yol Partisi iktidarı, olağanüstü hali kaldıracaktır; milletimizin yü
zü gülecektir. 

BURHAN KARA (Giresun) - Dört yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - İnşallah, bu sıkıntıları bir daha yaşamayacağız. 
Olağanüstü halin uzatılmasına da, Doğru Yol Partisi Grubu olarak müspet oy kullanacağız. 

" Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Peki, 24 Aralıktan sonra, olağanüstü hali kaldırdığınız

da, PKK'ya mı teslim etmiş olacaksınız; neyi müdafaa ettin sen şimdi? 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Şahsı adına, Sayın Ergezen; buyurun. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; İsmail Köse, burada "öğretme

ni öldüren teröriste şahitlik yapmayacaksınız, ondan sonra da terörden şikâyetçi olacaksınız" dedi. 
Doğru söyledi; ama, İsmail Köse'nin bir doğruyu da bilmesi gerekir; teröristleri destekleyen, Tür
kiye'yi bölmek isteyen Çekiç Güç'e burada parmak kaldıracaksın, ondan sonra da terörden şikâyet
çi olacaksın; hakkın var mı!.. Yine, Sayın İsmail Köse "terörle İslam kardeşliğinin ne alakası var" 
dedi. ' - , ' • ' 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Ergezen, PKK'yı da söyledim. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ne hikmet-i ilahiycyse, hep İsmali Köse'yi buraya çıkarıyor
lar!.. Güneydoğu ve doğuyla ilgili başka kimse yok mu; hep İsmail Köse!.. Sayın Köse, siz, birta
kım tabular uğruna, insanların kalbinden imanı ve inancı söküp atacaksınız, ondan sonra da "İslam 
kardeşliğiyle terörün ne alakası var" diyeceksiniz!.. Bak, ne diyor zatın birisi: "Maveradan göbek- . 
bağı kopmuş dünyanın insani, ya intihar eder ya isyan eder." Hele hele, sizi niçin bakan yapmadık
larını da değerlendirdiğiniz zaman, bunun ne kadar alakasının olduğunu çok iyi değerlendirmeniz 
gerekir!.. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Ne ilgisi var!.. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bölge insanının, tanka, ola

ğanüstü hale, zırhlı araca ihtiyacı yok; bölge insanının, şefkate, merhamete, akıllı yöneticilere ihti
yacı vardır. Bölge halkı, öncelikle, hayvancılık kredisi istemiyor, yaşama hakkının teminat altına 
alınmasını istiyor. Bölge halkı, bölünmek değil, insanca yaşamak istiyor. Dün, terörün, bugün de 
devletin yanında olan itirafçıların itiraflarıyla değerlendirilmek yerine, devletin şefkatli elleriyle 
değerlendirilmek istiyon Irkçılığı değil, birlik ve beraberliğimizin teminatı olan ümmet anlayışının 
hâkim olmasını istiyor. Askerlerimizin, polislerimizin, çocukların, kadınların öldürülmesini değil, 
terörün ve olağanüstü halin baskısından, zulmünden bir an evvel kurtulmak istiyor. Çadırlarda ya
şamayı değil, bir an evvel köyüne dönmeyi, sıcak yuvasına dönmeyi arzu ediyor. 
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Bütün bunlar niye oldu, bugünkü noktaya niye geldik? Tabiî ki, geleceğiz. Milletimizin ortak 

paydası olan İslama sırtınızı döneceksiniz, bunun yerine, özel nitelikleri önplana çıkaracaksınız, 
ondan sonra da şikâyetçi olacaksınız. İnancımız, ırkçılığı reddediyor; ırkların varlığının da inkâr 
edilmesini reddediyor temel felsefesine sadakat gösterseydik; ırkların kardeş olduğunu değil, ancak 
müminlerin kardeş olduğunu emreden ilahi mesaja riayet etseydik; inancımız, 'rkçılığı reddettiği 
gibi, bölünmeyi de reddediyor, zulmü de reddediyor, adil olmayı emrediyor temel felsefesini ölçü 
alsaydık, bu inanç kalplere yerleştirilseydi, ne haksız yere köyler boşalttırılır ne çoluk çocuk öldü
rülür ne hak arama adına lisanları yasaklanır ne birtakım dayatmalar yapılır ne de tek tip elbise an
layışına gerek kalırdı. 

Yanlış uygulamalar sonucu 20 bin insan hapiste, 21 bin insan hayatını şu veya bu şekilde kay
betti, üç dört bin köyümüz de boşaltıldı. Dört yıl boyunca da mezara giden, hapishaneye giden, kö
yünü terk eden insanlar beş on misli arttı. 

Bugünkü olağanüstü uygulamalarda yapılan harcamalar, eğer, zamanında idrak edilerek, ola
ğanüstü ekonomik kalkınmaya ve olağanüstü eğitime harcanmış olsaydı, inanıyorum ki, bugün, bu 
yaşadıklarımızı yaşamayacaktık. 

Sayın Başbakan güvenoyu alamayan Hükümet Programında, bölgeye 2 trilyon kredi vereceği
ni söylüyorlar. Sayın Başbakan bu krediyi vermeden önce, petrol boru hattından dolayı bölgenin 
bugüne kadar 30-40 trilyon zararı olmuştur; eğer, Başbakan, bölgenin ekonomisini düzeltmekte sa
mimî ise, önce petrol boru hattını açmakta dirayet göstermiş olsaydı. 

Şimdi, siz, hem bölgenin ekonomisinin bozuk olduğunu söyleyeceksiniz, bölgedeki zenginler 
bölgeyi terk edecek, hatta, emekliler dahi yatırımlarını bu tarafa yatıracak; kalkacaksınız özelleş
tirme yapacaksınız; insanları perişan edeceksiniz. 

Bakınız, Kültür Bakanımız 16 milyar harcayarak sanatkârları bölgeye götürdü. Bölgenin sa
natkârlara ihtiyacı yoktur. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sanata karşı mısınız!.. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bölgenin insanca yaşama arzusu vardır. Siz, bu 16 milyara 8 

tane köy yolunun köprüsünü yapabilirdiniz. Siz, bu 16 milyara, 20 köye stabilize götürebilirdiniz. 
(RP sıralarından alkışlar) Siz, bu 16 milyara, 16 köyün içme suyunu evinden akıtabilirdiniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Sanatçıları seni aydınlatsın diye götürdüler Zeki!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ermenistan'a 100 bin ton buğday verdiniz. Siz, o, 100 bin ton. 
buğdayı Ermenistan'a vereceğinize, bugün, köyleri boşalan vatandaşlara prefabrik ev yapmaya yol-
lasaydınız veya bölgenin mağdur insanlarının ihtiyacını gidermek için kullanmış olsaydınız, o za
man, bölgedeki veya Türkiye'deki insanlar hakkında, insanlara acıma hakkında ne kadar samimî ol
duğunuzu o zaman değerlendirirdik, o zaman kabul ederdik. 

Eğer, siz, iki yıl önce Afet İşleri Genel Müdürlüğünü harekete geçirmiş olsaydınız, bugün, bo
şalttığınız köylerdeki insanlar çadırlarda kalmayacaktı. Hakkâri'den getirdiğiniz 5 bin insan, bugün, 
Van'da çadırda kalıyor bu kış şartlarında. Van veya Diyarbakır çadırlar vilayeti olmayacaktı, insan
ca yaşayan mekânlar haline gelecekti. Siz, ne devletin imkânlarını kullanmasını biliyorsunuz ne de 
acımak da samimîsiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, yıllarca yanlışlıklar yapıldı. Ben, geçmişteki yanlışlıklar üzerinde durmak istiyorum. 
İnsanlara birtakım dayatmalarda bulundunuz/Türkçe konuşmaya zorladınız. Dağdaki teröristler 
Türkçe eğitim yapıyor; ama, Türkçe bilmeyen insanlar da köyünde teröristlerle mücadele ediyor. 
Demek ki, lisanlar önemli değil; önemli olan, o lisanlarla nelerin konuşulduğudur. Hakkın ve ha
kikatin konuşulması önemlidir; hangi lisanla konuşulursa konuşulsun... (RP sıralarından alkışlar) 
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Yaptığınız yanlışlıklardan birisi de şudur: Peygamber karakterine iltifat etmediniz, itibar etme

diniz; o karakteri söndürmek için bütün gücünüzü kullandınız. Dolayısıyla, camideki imamdan Di-
yanet'e kadar, dağdaki çobandan en tepedeki insana kadar, toplumda bir karakter erozyonu oluştur
dunuz. Bu karakter erozyonunun oluşturulmasındaki yegâne sebep, temel değerlerimizi kalbimiz
den söküp atmanızdır. Onun yerine, yabancı değerleri yerleştirdiniz. Bakın, altın, topraktan çıktığı 
zaman saf değildir; içinde birtakım yabancı maddeler vardır; arıtıldığı zaman altın, altın olur. İnşa
larda da birtakım yabancı, zararlı değerler vardır; ancak, onu da peygamber ahlakıyla telafi edip, 
toplumu güvenilir, itimat edilir hale getirirsiniz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Bravo kayınbirader(!) 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bütün bunların sebebi, bugün, köylerin boşalması, askerimizin 

ölmesi, polisimizin ölmesi, çocuklarımızın öldürülmesi, insanların birtakım hak arayışı içine gir
mesi, sizlerin de durmadan sık sık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın beyefendi. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Peki, Sayın Başkan. 
Yegâne sebep, temel sebep, Kur'an hayatın dışına itildi, bu hayatın dışına itilmesinin sonucu, 

bugün, bu sıkıntıları çekiyoruz. 
Şimdi, Sayın Başbakan çıkıyor diyor ki: "Terörü ezdik, terör ezildi." Ezilen, terör değil; ezi

len, bölgenin halkıdır. Şimdi, üç, dört bin köy boşaltılmış, vatandaş yerinden yurdundan edilmiş; 
tütün ekemiyor, hayvancılık yapamıyor, tarlasını süremiyor, perişan bir halde. Şimdi, ezilen, terör 
mü, vatandaşlar mı? 

Bakınız, geçen yaz ayında, Hizan'da, vatandaş alışverişini yaparken jandarmadan liste alıyor, 
jandarmanın mühürlediği listedeki miktar kadar mal alabiliyor; onun dışında mal alamıyor. Böyle. 
bir hayat olabilir mi!.. Siz, milli geliri 50 bin dolara çıkarsanız dahi, insanların bu sıkıntısını telafi 
etmedikten sonra, her gün ölüm, her gün yakalanma tehditi altında olan insanlar için, hiçbir şeyin 
kıymeti yoktur. Önce bunun sağlanması gerekir. 

Sayın Başbakan "bölgeye şefkat ediyoruz, böygeyi kucaklıyoruz" diyor. 2 Haziranda, Bitlis'te 
700 milyarlık afet Oldu. Bugüne kadar 1,2 milyar para gönderilmiş; Siz, sel felaketinden yıkılan ve 
devletin söz verdiği, ile gönderilmesi gereken parayı dahi göndermekten aciz haldesiniz. Siz "böl
geyi şefkatle kucaklayacağız" diyorsunuz; biz buna nasıl inanalım, nasıl güven duyalım, nasıl iti
mat edelim. 

Sayın Başkan, fazla vakit almak istemiyorum. Müsaadenizle, bir önemli konuya daha değin
mek istiyorum. Sayın Fethullah Erbaş da burada değindi. Jandarma çağırıyor, silahı alacaksın di
yor, bir numara veriyor, iki gün sonra vatandaş şikâyet ediliyor, üç dört yıl hapis cezası veriliyor. 
Bu konuda, İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanlığına defalarca başvurduk. Hem silah vereceksin 
hem de bir başkasının şikâyeti üzerine vatandaşı yakalayıp içeri atacaksın; bu nasıl anlayış, bu na
sıl mantık. Buna çözüm getirmek zor mu? Bu anlayışla siz, ne yaparsanız yapın, bu yaptıklarınız
la terörü tırmandırıyorsunuz, terörü teşvik ediyorsunuz. 

Bakın, Sayın Başbakan "terör bitti" diyor. Sadece Bitlis il hudutları içerisinde -ağustos ayında 
yetkililerin vermiş olduğu rakam- 600 terörist var. Daha bundan bir ay önce, Bitlis'in merkezinde, 
belediyenin araçlarını yaktılar; daha geçenlerde, Mutki'nin hemen çıkışında 8 tane vatandaşı öldür
düler, iki köyümüzden beşer tane vatandaşı da alıp dağa götürdüler, dağda öldürdüler. 

"Terör var" diyeceksin, köyleri boşaltacaksın, insanlar ölecek, öldürülecek; medyaya yansıdı
ğı kadarını göreceksin, gerisinden haberin olmayacak; ama, buraya çıkacaksın "doğuda ve güney
doğuda huzuru temin ettik, insanlarımız huzur içindedir, onarıma başlayacağız" diyeceksin. Bun
lara kim inanır, kim iltifat eder?! 
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O bakımdan, bu Hükümetin bu işleri halledeceğine de, olağanüstü halin uzatılmasının fayda 

vereceğine de inanmıyoruz. 

" 16 800 terörist yakaladık, içeri attık" demek de, terörün ne kadar tırmandığını göstermek ba
kımından ibret verici bir rakamdır. Siz, terörü azaltmıyorsunuz, teröristleri çoğaltıyorsunuz, dağa 
çıkan insanların sayısını artırıyorsunuz, her gün de bu yarayı kaşıyorsunuz. İnşallah, aklıbaşında bir 
iktidar, şefkatli, merhametli bir iktidar, o bölgeyi ve Türkiye'nin bütün meselelerini müşterek ku
caklar ve bu yaraya da bir çözüm getirir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Bu aşamada Sayın Hükümet söz istemişlerdir; söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ola
ğanüstü hal uygulamasının 25 inci kez uzatılması yönündeki gerekçeleri, halihazırda bulunan şart
ları anlatmak ve aynı zamanda, değerli arkadaşlarımın bu konudaki mütalaalarına cevap arz etmek 
üzere, huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Anavatan Partisi Sözcüsü Sayın Balcılar benim bir takdim konuşması yapmadığımı ifade ettiler. 
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, şimdiye kadar mutat olan müzakereler önce, Hükümet ola

rak bir izahat vermek; ondan sonra, grup sözcüleri ve milletvekillerinin konuşmalarını yapmaları 
şeklinde cereyan ediyordu. Daha sonra, içişleri bakanı tekrar kalkıp bu mütalaalara cevap veriyor
du. Ben, Hükümet tezkeresinin açıklığından dolayı; seçimlere giden bu Meclisin önünde yapması 
gereken daha çok işler olduğu ve tasarıları, teklifleri kanunlaştırması icap ettiği için, birinci sözü 
almadım. 

Bakınız, İçişleri Bakanlığı olarak, sevk ettiğimiz birtakım tasarılar var. Gündemde, karapara-
nın kontrolü; 1988 yılında, Viyana'da uyuşturucudan elde edilen mala el konulması hususları gibi, 
daha birçok tasanlar var; değerli arkadaşlarımızın çeşitli kanun teklifleri var. 

İşte, zamanı iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Seçimler yaklaşmış bulunmaktadır; Parlamen
to, artık, sayılı çalışmalarını yapmaktadır; o bakımdan -Değerli Mustafa Balcılar arkadaşım affet
sinler- zamandan tasarruf etmek istedim; yoksa, gelirim, takdim konuşmamı yaparım; ondan sonra 
tekrar konuşurum ve böylece zaman israfında bulunurum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meydana gelen olaylar, ülke insanını ve bizi üzmekte ve 
bir an önce sonuçlanması herkes tarafından arzulanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz, canları pahası
na, ülkede huzur ve güvenin tesisi için hizmet vermektedir. 

Sayın Erbaş, olağanüstü hali, sanki, terörizmin sebebi olarak burada dile getirdiler. Gerçekten 
büyük üzüntü duydum. Esasen, bu Hükümet, ondan önceki Hükümet, olağanüstü hali kucağında 
bulmuştur. Herhalde, hükümetler olağanüstü hali isteyerek getirmemişlerdir. Şartlar olağanüstü ha
lin ilanını icap ettirmiştir. Sayın Erbaş "Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin büyük atılım yap
masından, 15 milyon okuyan gencinin bulunmasından korkan yabancı odaklar bu terörü meydana 
getirmektedirler; onun için bir mücadele devam etmektedir" demiş olsalardı,' ben de alkışlardım, 
hepimiz de alkışlardık değerli arkadaşlarım. Arkadaşımızın, gerçek sebebi söylemeksi, orada mü
cadele eden, canını verircesine çarpışan güvenlik güçlerimizin, elbette, oraya keyif için gitmediği
ni, terörün gelişmesi için değil, terörün ortadan kaldırılması için oraya gittiğini ifade etmesi gere
kirdi. 

19 Temmuz 1987 tarihinde başlayan ve 25 inci kez uzatımı için şu anda huzurunuzda bulun
duğumuz olağanüstü hal uygulamasına ilişkin talebimizin haklı gerekçelerini -olağanüstü hal dö
nemi içerisinde- sadece PKK terörünün analizini yaparak ifade etmek istiyorum. 
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Olağanüstü halin 24 üncü kez uzatımından günümüze kadar, olağanüstü hal bölgesinde 1 100 

olay meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu olaylarda 323 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 107 vatan
daşımız hayatını kaybetmiş; 1 140 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak, 1 184 terörist de sağ ola
rak ele geçirilmiştir. 

1995 yılı olayları, 1994 yılı olaylarına göre yüzde 60 nispetinde düşüş göstermiştir. 

Sayın Balcılar "terör azmıştır" dediler. Terörün azgın olduğu dönemde İktidar olduğumuz doğ
rudur. İktidar olduğumuz, Hükümet olduğumuz dönemde, güneydoğudaki çoğu büyük şehirlerimi
ze gitmek mümkün değildi, o şehirlerin sokaklarında gezmek mümkün değildi; ama, bugün, bu ra
hatlığı, oraya giden arkadaşlarımız görmektedir. 

Bir arkadaşımız, 50 nci Hükümetin Başbakan Yardımcısının Tunceli'ye gidemediğini ifade et
tiler. -

Değerli arkadaşlarım, Tunceli'ye, Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve bakanlar müteaddit de
falar gitmişlerdir. Ondan sonra, biz, defaatle gittik; değerli arkadaşlarım hep gittiler. Demek ki, ora
da korku yok, güvenlik tedbirleri var; ama, terör, terörle mücadele devam etmektedir, bunu ifade 
ederim; ama "Cumhuriyet Hükümetinin Başbakan Yardımcısı oraya gidemedi" denilmesini, ger
çekten, üzüntüyle karşılıyorum. Elbette, çeşitli işleri var; bir defasında gitmiştir, ikincisinde gide
memiştir, bunlar olabilir; ama, bizim gözümüz kulağımız, her gün o yörededir. Milletvekili arka
daşlarımız gitmektedirler, zaman zaman bize müracaat etmektedirler. Gerekli güvenlik tedbirlerini 
alıyoruz, almaktayız ve bütün bakanlarımız da, hemen hemen birer defa oralara gitmişlerdir; biz, 
defaatle gittik. 

Şunu ifade edeyim; terör, olağanüstü hal bölgesinde yüzde 64, diğer bölgelerde ise yüzde 44 
' seviyesinde gerilemiş bulunmaktadır. Burada, Sayın Balcılar 1984 ile 1995 tarihleri arasında Sayın 
Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında rakam ihtilafı olduğunu beyan ettiler; böyle bir ihtilaf yok. 
Yalnız, hemen ifade edeyim, 22 892 terörist yakalanmıştır. Ne zaman; 1984 ile Ekim 1995 arasın
da; bakınız, 22 892 terörist... 50 nci Hükümet döneminde, Haziran 1993'ten Ekim 1995'e kadar ise, 
16 800 terörist yakalanmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, başarıyı görüyorsunuz; yani, on yıllık dönemde, 22 892... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Sayın Bakanım, hangisi doğru?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu.verdiğim rakam doğru; Sayın Baş
bakanın verdiği rakam doğru. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Birisi Cumhurbaşkanının, birisi Başbakanın; ikisi de 
burada... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, rakamı nereden 
aldıklarını bilmiyorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan; iki tane farklı ra
kam!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ben, güvenlikten sorumlu bir arkadaşı
nız olarak ifade ediyorum; Başbakanımız, burada, doğru ifade etmiştir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - O zaman, Cumhurbaşkanı yalan söylemiş. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - 22 892 terörist... Şu rakama bakınız; şu 
rakama bakınız, ondan sonra elinizi vicdanınıza koyunuz. On senede yakalanan terörist sayısı bu; 
bunun, 16 800'ü 50 nci Hükümet döneminde yakalanmış bulunmaktadır. Üç kat daha fazla, üç kat 
daha fazla... ' 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Demek ki, terör artmış!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Yine, bir rakam daha veriyorum... • 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Bu mantık mı?!. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - 24 üncü kez uzatılmış olan olağanüstü 

hal döneminde, olaylar yüzde 33 oranında düşmüş, şehitlerin sayısı da -son dört ay için söylüyo
rum- yüzde 45 azalmış bulunmaktadır. 

Görüleceği gibi, olağanüstü hal uygulamasıyla, güvenlik güçlerimizin operasyonel faaliyeti ar
tırılmış bulunmaktadır; etkinlik de, daha tesirli hale getirilmiş bulunmaktadır. Büyük kentlerimiz
de de, aynı kararlılıkla sürdürülen ve özellikle turizm bölgelerinde yoğunlaşmış bulunan önlemler, 
PKK militanlarının süratli deşifrasyonlarına ve şehir merkezinde tutunma yönünde başarısızlığa 
uğramasına yol açmış; bu nedenle, olağanüstü hal bölgesinde mevcut uygulama kalktığı takdirde, 
meydana gelebilecek organize boşluğundan istifade etmek suretiyle, PKK militanlarının, eylemle
rine bu bölgelerde ağırlık verebilecekleri muhtemel gözükmektedir. 

Bütün bölgelerimizde oturmuş bulunan mücadelenin hukukî bir çerçeveden soyutlanmış olma
sı halinin sakıncaları düşünüldüğünde, mevcut hukukî çerçevenin bir müddet daha uygulamada 
kalmasının faydalı olacağı izahtan varestedir. Ayrıca; istihbaratlarımız istikametinde duruma bak
tığımızda, komşu ülkelerdeki yığılma ve barınmalarda bir artışın olduğu gözlenmektedir. Onun 
için, güvenlik güçlerimiz, geçen defa Kuzey Irak'a girmişlerdir ve önemli sonuçlar almışlardır. Bu 
arada, yine de operasyonlar devam etmektedir. Son günlerde Kuzey Irak'ta tesirsiz hale getirilen te
rörist durumunu da arz etmek istiyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sonucu tesirsiz hale getirilen terörist miktarı 51, -son 
günlerdeki rakam bu- belirlenen hedeflere icra edilen topçu atışları ve hava taarruzlarıyla tesirsiz 
hale getirilen terörist miktarı 335, peşmerge operasyonlarıyla tesirsiz hale getirilen terörist miktarı 
da 499; yani, toplam 885'e ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamlar, henüz ne basında ne de bir başka 
.yerde yer almamıştır. 

Örgüte katılımların azaldığını ifade etmek istiyorum. Ülke içerisinde ve bölgede barınma yö
nündeki sıkıntıları çözebilmek ve kısmen de rahatlayabilmek için ufak tefek vurkaç eylemleri ya
pılmaktadır. Güvenlik tedbirlerinin bu şekilde bir müddet daha devam ettirilmiş olması durumun
da, hadisenin bitirilebilme yönündeki şansı o derece yüksek olacaktır. Bugün için suç sektörü hali
ne gelmiş PKK terörü, ülkenin gündeminden çıkarılıncaya kadar; devlet, nizam ve intizama dönük 
tedbirlerin gevşetilmesinden yana değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli zayiatlar içerisinde olan terör örgütü PKK'nın, 
almış olduğu son kararlar çerçevesinde, kitleyle tekrar iletişim kurabilmek için korkutma ve yıldır
maya dönük eylemler yapabileceği yönünde bilgiler alınmaktadır. Moral çöküntü içerisinde bulu
nan örgütün militanlarına moral kazandıracak bir fırsatın verilmesini, bu çatı altında bulunan hiç 
kimsenin düşünebileceğini zannetmiyorum. Şu anda, devam etmekte olan yoğun operasyonlar, ör
gütten kaçışları ve devlet kuvvetlerine teslim olmayı artırmış bulunmaktadır. 24 Aralıkta seçim ya
pılacağı da dikkate alındığında, PKK'nın son bir fırsat değerlendirmesi yaparak, kendini gösterme 
gayretine girme ihtimali de mevcuttur, Karamsar bir tablo içerisinde bulunan ve bütün umudunu 
Batı'dan beklediği siyasî gelişmelere bağlamış olan PKK terör örgütüne, yeniden toparlanma şan
sını vermemiz mümkün değildir. • 

Anayasamızın gösterdiği olağanüsta hal rejimi, bölgede, sekizinci yılını doldurmaktadır. Ola
ğanüstü halden, bölge halkının rahatsızlık duymuş olduğunu söylememiz de mümkün değildir. Şu
nu da ifade edeyim ki: Bu müzakerelere,tekaddüm eden günlerde, bölge halkından çoğu kimseler 
bizi ziyaret etmektedir, miUetvekillerimizi de ziyaret etmektedir; durumdan, terörle mücadeleden 
memnun olmalarına rağmen, bir müddet daha, olağanüsta halin devamını istemektedirler. 
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Demek ki, devlet, hukuk içinde kalarak, masum halkın zarar görmemesi içinazami dikkati 

göstermektedir; yoksa, her zaman söylediğim gibi, terör bir anda biter; ama, güvenlik güçleri yöre 
halkının zarar görmemesi için azamî gayreti göstermektedirler. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, şunu da ifade etmek istiyorum: Elbette, ekonomik yatırımlardan 
arkadaşlarımız bahsettiler. Bugün, memnuniyetle ifade edeyim -biraz evvel Sayın Köse arkadaşı
mız da belirtiler- orada 20 trilyonluk bir yatırım gerçekleştirilmektedir; konut yapılmaktadır. Ben 
gezdim, bunları gördüm, Diyarbakır'da gördüm, Şırnak'ta gördüm zaman zaman. Oralarda konut
lar yükselmektedir, asfalt yol yapılmaktadır. Geçen defa Şırnak'a gittiğimde orada bir kaldırımı, da
ha doğrusu yol yapımını başlattım; karikatürize edildi, İçişleri Bakanı gider de bunu mu yapar... El
bette, İçişleri Bakanı terörle mücadeleyi gece gündüz takip etmektedir; ama, bir taraftan da yöre
nin ihtiyaçlarını karşılamak için Hükümet olarak azamî seferber olmuş bulunmaktayız. Bakınız... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Bakan Yavi'nin yolları hâlâ asfalt değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, size söyleyeyim, 
daha dün orada iş makineleri yakılmıyor muydu, iş makinelerinin çalışması mümkün müydü, do
zerin çalışması mümkün müydü, greyderin çalışması mümkün müydü... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - O da sizjn kusurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - . . . ama, bugün, çalışıyor bunlar; yollar 

yapılıyor orada. İnsafla, şartları dikkate almak suretiyle yörenin kalkınmasında gösterilen gayreti, 
hiç olmazsa elinizi vicdanınıza koymak suretiyle gösteriniz değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, burada, arkadaşım herhalde sehven söylediler "oradaki kömür ocakları" dediler. Şır-
nak'taki kömür ocakları çalışıyor muydu daha bir sene önce, iki sene önce; ama, şimdi, orada, Şır
nak'ta kömür ocakları -gerek özel sektörün gerekse devlet sektörünün kömür ocakları- çalışmaya 
başlamıştır, iş imkânları açılmıştır ve görüyorsunuz, orada, kilimcilik, dokumacılık, hayvancılık 
devlet tarafından büyük destek görmektedir; kilimcilikle büyük İstihdam yaratılmış bulunulmakta
dır. Görüyorsunuz, bir taraftan terörle mücadele, öbür taraftan da yöre halkının ihtiyaçlarını karşı
lamak, istihdam meydana getirmek ve o surette, halkı yörede ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun tamamlayın efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - ...tutabilmek için, Hükümetimiz, azamî 

gayreti göstermektedir. Onun için "orada, tek bir çivi çakılmadı" şeklinde beyan olunca, isyan edi
yoruz; bu arkadaşımız, herhalde son günlerde bölgeye gitmemiştir diyorum; başka türlü izahı müm
kün değil. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - 19 Ekimde oradaydım. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Daha, ben, yeni gittim; orada, bölge 
okullarının temellerini attım, çeşitli yerlerde bazı açılışlar yaptım... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Biz, Merih'ten gelmedik; arkadaşlarımız da orada dolaşıyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hakkâri'den tutunuz Şırnak'a, Şır-
nak'tan tutunuz Cizre'ye, çeşitli bölgeyi dolaşınız, oradaki hareketliliği göreceksiniz, teröre rağ
men, terörle mücadeleye rağmen. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Siz, protokol içinde dolaşıyorsunuz; onlar, halkın içinde dola
şıyorlar. • 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hayır, protokol içinde değil; ben, Tun
celi'ye son gittiğimde, halkın arasına girdim. 

- 2 9 4 -



T.B.M.M. B:17 28 .10 .1995 0 : 2 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Protokol içinde dolaşıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Haydar Baylaz arkadaşım, işte biraz ev
vel buradaydı... Bingöl'e gittim; "hayır arabayla gezmeyeceğim, caddeden yürüyeceğim, sokaklar
dan yürüyeceğim" dedim. (DYP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Etrafınızda koruma var. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, eğer, korku 
içinde olsak... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Korkudan değil, sizi koruduğu için... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - . . . her zaman şu teröre muhatap kişi ola

rak, bu görevi deruhte etmeyiz. v 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sizi korumak için, c bir şereftir. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Biz, bir taraftan Türkiye'nin bölünme
sine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz, diğer taraftan -söylediğim gibi- masum halkın katledilme
sini önlemek için, geceli gündüzlü mücadele veriyoruz. Devletin her birimi bu mücadeleyi yap
maktadır. Defaatle söyledik, öldürülen kim; o yöre halkı değil mi; küçücük çocuklarımız değil mi? 
Her gelen yabancıya gösteriyorum; diyorum ki, sadece biz değil, insanlık olarak sizin de ayağa 
kalkmanız lazım; Batılılar neredesiniz, ayağa kalkınız, diyorum. İnsanlık olarak şu katliamdan, şu 
mezalimden utanmıyor musunuz; bunlar, oranın masum halkı, o yöre halkı, diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devletin, bir müddet daha orada bu mücadeleyi devam ettirmesi icap et
mektedir; şu kış aylarında, o masum halkı, devlet yalnız bırakmamak mecburiyetindedir. 

Sayın Mustafa Balcılar arkadaşım ve Anavatan Partisi içgüvenlik müsteşarlığını, yeniden teş
kilatlanma ve yenideri'kadrolaşma konusunu her zaman getiriyorlar; bu çare midir? Ben görevi de
ruhte ettiğimde içgüvenlik müsteşarlığı meselesi benim önüme kondu. 

Değerli arkardaşlarım, yeni yeni kadrolar ihdas etmek ve yeni bir müsteşarlık kurmak suretiy
le acaba... 

Esasen İçişleri Bakanlığı, bizatihi Müsteşarıyla, Emniyet Genel Müdürüyle, Sahil Güvenlik 
Komutanıyla, Jandarma Genel Komutanıyla ve bütün birimleriyle güvenlikle ilgilidir, güvenliği 
sağlamakla mükelleftir; buna hiç gerek var mı? 

Değerli arkadaşlarım- birçok kez bunu beyan ettim- biz şunu yaptık: Bir eksikliği giderebil
mek için, İçgüvenlik Koordinasyon Kurulunu, Başbakanlık genelgesiyle kurduk. Görevi tevazu 
içinde yapıyoruz; bazen haftada bir, bazen haftada iki, bazen haftada üç kez toplanıyoruz. 

Kimlerle toplanıyoruz: Bu toplantıda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı var, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı var, MİT Müsteşarı var ve kendi birimleri de beraberinde geliyorlar. Sonra, Jandarma 
Genel Komutanı var, Sahil Güvenlik Komutanı var. Emniyet Genel Müdürü var ve Millî Güvenlik 
Kurulundan generaller var. Esasen, bu değerlendirmeyi yapmak, bu koordinasyonu sağlamak için, 
bu eksikliği gidermiş bulunmaktayız. Televizyonları oraya celp etmek suretiyle, haftada bir veya 
haftada üç kez toplanıyoruz ya, herhalde, bunu yapmadığımız için, belki, arkadaşlarımız bunlardan 
bihaber. Onun için,'ikide bir "güvenlik müsteşarlığı kurulsun" deniliyor. Buna hiç gerek olmadığı 
kanaatindeyim. Zaten, görevimi birkaç gün sonra bağımsız bakana devredeceğim; ama, burada 
oturduğum zaman da, aynı şekilde bir vatandaş olarak, bu türlü teşkilatlanmaların fuzuli olduğunu, 
masraf olduğunu beyan etmeye devam edeceğim. 

Gönüllü köy koruculuğunu, yahut, geçici köy koruculuğunu arkadaşlarımız dile getirdiler. Bu 
müessese, bizden evvel kurulmuş, mevzuatı var ve hukukîliğini Köy Kanunundan almaktadır. 
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Onun için, bazı ufak tefek hataları olabilir -her müessesenin içinde de bulunabilir bunlar- ama, ge
çici köy korucuları veya gönüllü köy korucuları, gerçekten güvenlik güçlerimizin içinde büyük gö
rev ifa etmektedir. Bunlar, başıboş değil, eğitimleri yaptırılmaktadır; ama, birkaç kötü hadiseye 
bakmak suretiyle, müessesenin tümünü kötülemek doğru olmasa gerektir değerli arkadaşlarım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bazıları üç hilal taşıyordu, Milliyet Gazetesinde de gördük; 
, bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI NÂHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sözlerimi fazla 
uzatmak istemiyorum. Gerekli bilgiyi ve rakamları huzurunuza getirmiş bulunmaktayım. Onun 
için, terörle mücadelede büyük başarı elde edilmesine rağmen, olağanüstü halin devam etmesi ka
naatimizi yine tekrarlayacağız. Onun için, Yüce Meclisin, terörle mücadelenin sonunun alınmasın
da, oylarını olağanüstü halin devam ettirilmesi yönünde kullanacağını ve bu surette kanaat izhar 
edeceğini ümit etmek istiyorum. 

Terörle yapılan mücadelede, siyasî bir amaç gütmek gaflete düşmektir kanaatindeyim. Birlik 
ve beraberliğin temsili durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisinden, olağanüstü halin uza
tımıyla ilgili görüş birliğinin sağlanması, ülke yaran, bölge insanı ve tüm vatandaşlarımızın esen
liği içindir. Netice olarak, şeffaf bir anlayış içerisinde, insan haklarına ve hukuka saygılı kalınarak, 
terörle mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz; devlet bunu istemektedir. 

Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar): ' ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade buyurur musu

nuz? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Malumunuz olduğu üzere, Sayın Çiller'in kurmuş olduğu azın
lık hükümetinin güvenoylaması, 15 Ekim tarihinde yapıldı ve güvenoyu alamadı. O tarihten bugü
ne kadar 12 gün geçmiş oluyor. , 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Sözcüsü Sayın Köse, kürsüde konuşurken "eğer siz, bu azınlık hü
kümetine güvenoyu verseydiniz, bugün, burada, olağanüstü hal müzakeresini yapmış olmayacak
tık, olağanüstü hal kalkmış olacaktı" dediler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Doğru, dediler... 

BAŞKAN-Bir dakika... bir dakika... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Acaba bunu siyasî şov olarak mı yaptılar; yoksa, Sayın Bakan 

da aynı kanaati paylaşıyor mu? ' 
BAŞKAN - Efendim, zaten bu konuda Başkanlığa yapılmış bir müracaat var. Sayın Keçeci

ler de, Grupları adına müracaat ettiler; o müracaatı biraz sonra değerlendireceğim. Herhalde o ko
nuşmanın arkasından ve sizin sorunuzun arkasından, Sayın Bakan bir şey ilave etmek isterlerse, 
yerlerinden onlara da söz veririm efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, beni bir konuda haksız yere it
ham etti; açıklamama müsaade eder misiniz*.. 

BAŞKAN - Sizi mi?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet, 
BAŞKAN - Benim anladığım kadarıyla, Sayın Bakan, sizi özellikle kastetmedi, konuşmanın 

gelişi içerisinde kendi görüşünü arz etti. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sadece, yerimden düzeltmek istiyorum. 
BAŞKAN - Tabiî buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Bakan "olağanüstü hali terörün sebebidir" diye takdim 
ettiğimi söylüyor. Ben, sözümün başında da söyledim -Bakan yanlış anlamış- ben "olağanüstü ha
lin bu yasayla yirmi yıldır devam ettiğini, bu yaraya derman olmadığını" söyledim "bunun sebebi
dir" demedim. Yani "bu yara kangren olmuştur; her gün aynı dermanı sürmeyin, başka bir derman 
sürün" dedim 

BAŞKAN - Anlaşıldı efendim; iki farklı değerlendirme olarak, ikisi de zabıtlara geçti. 
Teşekkür ederim efendim. 

Şahısları adına, son konuşmacı Hüsamettin Korkutata. Sayın Ahmet Cemi1 Tunç Bey konuş
ma haklarını Sayın Hüsamettin Korkutata'ya devrettiler. 

Buyurun Sayın Korkutata. (RP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; olağanüstü ha
lin bir kez daha; yani, 25 inci kez uzatılmasıyla ilgili, kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, bana söz hakkını devreden 
değerli arkadaşım Ahmet Cemil Tunç Beye de teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir söz var: "Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var" bu vesiley
le, belki, olağanüstü hal üzerinde -bu dönemin sonuna geldik- son konuşmayı yapıyorum. 

Dört yıl gibi bir zaman geçti. Elbette, bu Mecliste herkes, vatanını, milletini seviyor. Kimse
nin sevgisinden şüphemiz yoktur; ama, biz, o bölgenin içerisinde yaşayan insanlar olarak daha çok 
acı duyuyoruz, bize daha çok ulaşılıyor, daha çok yaramız açılıyor; bu vesileyle, sizden biraz daha 
farklı bağırmamızı, çağırmamızı, feryat etmemizi, lütfen, normal karşılayınız. 

Kendi kendimize sormalıyız: Dönemin sonuna geldik; bu yaraları sarmak üzere geldik. Bu 
dört yıl içerisinde Hükümet Programında, koalisyon ortaklarının yaptığı protokollerde hep "bunu 
kaldıracağız" dedik, kaldıramadık. Acaba niye kaldıramadık "olmadı da onun için kaldıramadık" 
diyeceksiniz; ama, acaba, uygulamalarda hatalar, yanlışlar var mıydı; bunu, bugüne kadar, maale
sef, hiç kimse, ciddî şekilde düşünmemiştir. 

Ben, bu konuşmamda, bazı noktalara kısa ve öz değinmek istiyorum: Gerçekten, bugün, ola
ğanüstü hal bölgesinde terör azalmış mıdır, azalmamış mıdır "evet hiç azalmamış" mı diyeceksi
niz; azalmış değerli arkadaşlar. Nerede; şehir merkezlerinde eskisine oranla azalmıştır; ama, diğer 
bölgelerde, kırsal alanlarda, bunun azaldığını söylemek yanlış olur veya çok cüzî bir azalış vardır. 
Şehir merkezlerinde azalmıştır; nasıl azalmıştır değerli arkadaşlar... 

Devamlı bölgeye gidip gelen bir milletvekiliyim ve kesinlikle, burada, güvenlik güçleri göre
vini yapmıyor da demiyoruz. Güvenlik güçleri, kendine yüklenen görevi yerine getirmek için can-
siparane çalışıyor; ama, politikalar noksan; ama, destek noksan... Bunu, buradan bağırmakla "va
tan, millet, Sakarya" politikalarını, söylevlerini buradan bağırmakla yapamazsınız; orada ciddî şe
kilde, sosyal, ekonomik politikalarla, askerin, polisin yaptığı icraatı desteklerseniz; yanlış yapan 
kim olursa olsun, bir daha tekrarlanmaması için o insanların yakasına sarılırsanız, onları adalete 
teslim ederseniz, yanlışı, yanlışlıkları yol yapmazsanız, ancak ve ancak, o zaman terörün azalması 
mümkündür, çok çok azalması mümkündür; ama, bunların hiçbirisi yapılmadı değerli arkadaşlar. 
Bu konuda sonsuz örnekler var. 

Ben şunu söylemek istiyorum: "Bölgeye en çok gidip gelen bir milletvekiliyim" dedim; iller
deki -Diyarbakırında, Silvanında, Mardininde, Batmanındaki- terörün azalışı neyin nesi?..Evet, te-
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rörün azalmasının sebebi, faili meçhul siyasal cinayetlerin şehir merkezlerinde azalmasındandır. 
Bu olaylar, son günlerde, hatta son dört, beş, altı ay içerisinde, gerçekten ciddî bir azalma göster
miştir. Bu ciddî azalmalardan dolayı, eskisine oranla şehir merkezlerine gerçekten bir huzur gel
miştir; ama, kırsal kesimde bu gelişmeler yoktur. 

Söz buraya gelmişken, şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim: Biz, Faili Meçhul Cinayetleri 
Araştırma Komisyonu olarak bir rapor hazırladık. Bu rapor hazırlanırken, bu bölgeye adımını at
mayan insanlar, o rapora muhalefet şerhi yazıyorlar. Bunların başında da değerli arkadaşım Köse 
geliyor. Evet, muhalefette iken olağanüstü halin bir zulüm olduğunu söyleyen ve kalkması gerek
tiğini savunan kardeşim, maalesef, böyle ciddî bir sıkıntı varken ve bu çatı altında bir komisyon ku
rulmuşken, bizimle bir kez bile doğuya, güneydoğuya adım atmadı. Diğer arkadaşların belki sıkın
tıları vardı, belki bölgeyi bilmiyorlardı; ama, O, o bölgenin evladı olduğunu söyleyen, 6 bölgenin 
oylarıyla beslenen bir arkadaş olarak oraya gelmek durumundaydı. Aksine, gelmeyenlerin oraya 
muhalefet şerhi yazmaları söz konusu değildir. 

Evet, muhalefetine rağmen, elhamdülillah, oraya gelip, olayları gözleriyle gören arkadaşlar, 
yalnız ve yalnız gerçeğin bir kısmını yazdılar. Hepsini mi; hayır, hepsini yazmadık, bir kısmını yaz
dık. Şu devlet, şu hükümet, şu insanlar, gerçeği görsün, doğruyu görsün, yanlışlarını, kusurlarını 
görsün, bunu düzeltsin ve biz de bu konuda kendilerine faydalı olalım diye, canhıraşane bir şekil
de önce bir ara rapor yazdık ve bu ara raporu, hem bakanlarımıza ve hem de Meclis Başkanımıza 
"buna göre, şu yanlışları düzeltirseniz, azalır" dedik; ama, mahallî yöneticilerden birçoğu, bu söy
lediklerimizi kale aldığı halde, Hükümetin, bunu, kale aldığına inanmıyorum; zira, bir kez dahi "şu 
Komisyon üyelerini biraz da biz dinleyelim, gerçekten nedir, ne değildir" diye, herhangi bir hare
kette bulunmamışlardır. 

îşte, değerli arkadaşlar, bütün arkadaşların politikaları böyle ise, elbette ki, bu mesele halledil
mez. Herkes, köşeden kenardan, mutlaka, bu konuyla ilgilidir; mutlak surette, evladı ya orada as
kerdir ya polistir veya başka bir görevdedir, o da acı duyuyordun O zaman, bu mesele, hepimizin 
meselesidir; yalnız, doğu ve güneydoğulu milletvekillerinin meselesi değildir. Artık yeter, bu kan 
dursun, bu gözyaşı dursun, anaların bu feryadı kesilsin diye, biz bunları söylüyoruz, başka bir 
amaçla söylemiyoruz; hepimizin ortak fikri de budur. Biz, bunları söylediğimiz zaman, birileri bu 
kürsüye çıkıyor "vatan, millet, Sakarya" diyor, işte "çocuk öldü, ihtiyar öldü, genç öldü" diyor. 
PKK... PKK... Anladık; PKK.,. PKK silahını alıp, dağa size selam durmak için mi çıkmış?! PKK, 
silahlı olarak dağa çıkmış, önüne kim gelirse vuracak; onun için çıkmış. Önemli olan, PKK'nm du
rumu değil. Önemli olan, biz, güvenlik güçleri olarak ne yapıyoruz; görevimizi yerine getiriyor mur 
yuz, getirmiyoruz. Maalesef, bu dört yıl içinde, biz, görevimizi layıkıyla yerine getirmemişiz; çün
kü, hakikaten, bu konu, tamamen, askere, güvenlik güçlerine ihale edilmiştir. Hükümetin, hiçbir 
politikası yoktur, oluşmamıştır. Korkak ve ürkek politikalar, başından beri devam ediyor ve bun
dan sonra da devam edecektir. ' . ' ' ' • " 

Zaten, kimsenin umudu da kalmamıştır değerli arkadaşlar. Bölgede, insanlar, korkak ve ürkek 
bir hale gelmiştir; kendinden, yanındaki herkesten şüphelenir hale gelmiştir. Bu haldeki insanların, 
elbette ki, ciddî sekilide, bu meselede kendilerini ortaya koymaları mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, bölgedeki birçok icraatı, maalesef ve maalesef ciddî şekilde anjatma imkâ
nı da bulamıyoruz. Bugün, hakikaten, ciddî bir sıkıntı var; işte, kış geliyor, yüzlerce,; binlerce va
tandaş açıkta, aç, perişan, çadırlarda yaşıyor veya insanlar, hiç yer bulamamış, bir yere sığınmış, 
üç aile, beş aile, on aile... Zaten, bu vatandaş, köyden geldiğinde, 2 keçisini, 3 koyununu satmış, 
gelmiş bir yere sığınmış; ama, bugün, keçinin parası da, ineğin parası da bitmiş; parasız pulsuzdur. 
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Ben, geçen sene, hayırsever vatandaşlardan toplanan 13 TIR dolusu malzemenin dağıtıldığını 

gördüm ve burada, insanların, genç kızların, delikanlıların, nasıl, gözleri yaşlı yaşlı, ellerini uzat-
' tıklarını gördüm, ciğerim parçalandı; ama, maalesef, hiçbir şey yapılmadı. 

Şu anda, konuttan bahsediliyor; Emlak Bankasına konut yaptırılmış; ama, bu konutlar, 1 mil
yarın üzerinde değerle satılmak isteniyor. Kim alıyor bunları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Hayır, hayır... Acil Destek Fonundan dün
yanın desteği yapılıyor, Sayın Korkutata... I . 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz Sayın Korkutata... Toparlayın efendim. 
. HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, 980 milyon liraya, 1 

milyar liranın üzerinde satılıyor; kim alıyor bunları; gidelim, listelere bakalım. Bölge halkından 
yüzde 20'si bu kohutları almamıştır; yani, zaten konutların yüzde 40 ilâ yüzde 50'si satılmıştır; 
ama, satın alanların içinde, hakiki bölge halkından yüzde 20'si yoktur; çünkü, köyden kopmuş gel
miş, hiçbir şeyi olmayan insan, gidip, 1 milyar lira verip, konut alabilir mi; alamaz. 

Haâ, bunun dışında ne var; bir uygulama daha var; valilerin -biliyorum Sayın Bakanım- vatan
daşa yardım ediyor. Ne yardımı; işte, vatandaşa, biraz çimento, demir veriyor "al, sen de bunu yap" 
diyor; ama, bunu da, birçoğu yapamıyor. Bunlar da, dağıtılırken adilane dağıtılmıyor, değerli arka
daşlar, dağıtılmıyor!.. Maalesef, burada da, ciddî bazı sıkıntılar var ve bize intikal ediyor; ama, bü
tün bunlara rağmen, biz, diyoruz ki: Vatandaş, herşeyden önce, maldan önce, canının güvenliğini, 
şerefinin ve haysiyetinin korunmasını istiyor. 

Demin, Sayın Köse, işte, vatandaş böyle olur, buna vatandaş mı denilir... Git, o vatandaşın 
içinden ara, en kötü telakki ettiğin, görmek istediğin vatandaş, pırlanta gibi bir vatandaştır. Bu sı
kıntıya yirmi yıldır dayanan bu vatandaştan daha iyi bir vatandaş olabilir mi değerli arkadaşlar? Va
tandaş, şerefiyle, haysiyetiyle tahammül etmiş, dipdiri devletinin yanında olmuştur; vatandaştan 
başka ne isteyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu Vatandaşı kötülemek, kesinlikle insafa ve merhame
te sığmaz değerli arkadaşlar. İşte, böyle bir vatandaşın, şu anda, bu Hükümetten bir umudu kalma
mıştır; hakikaten umudu kalmamış, umudunu yitirmiştir. 

Demin, Sayın Köse "olağanüstü hal, 24-25 Aralıkta kaldırılacaktır" dedi; 24 Aralıkta seçim 
var ve Allah'ın izniyle o zaman kaldırılacaktır, doğrudur. 24 Aralıkta veya ona yakın tarihlerde, va
tandaş, sizleri inşaallah sandığa gömecek ve böylelikle, bu olay da kalkacak; vatandaş, hakikî hu
zura, güvene inşallah kavuşacaktır Ve de bu, inşallah Refah döneminde olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. • ' • ' . ' . - . 
Sayin milletvekilleri, Başbakanlık tezkesi üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

7. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin konuşma
sında partisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Yalnız, Divana 2 adet müracaat var. 
Birincisi; Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yapılmıştır. 

"Doğru Yol Partisi Sözcüsü 'azınlık hükümetine oy vermeyen milletvekilleri olağanüstü halin 
sorumlularıdır' diyerek, verdiğimiz ret oyunu yanlış bir biçimde yorumlamıştır. Bu yorum, azınlık 
hükümetini reddeden milletvekillerini haksız yere suçlayıcı mahiyettedir; sataşma nedeniyle söz 
verilmesi}.." 
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Aynı şekilde, Sayın Kazan, biraz önce bizi uyardılar; ama, konuşma talebiniz olmadı. 
Sayın Köse burada, değil mi efendim. Benim de tespit ettiğim kadarıyla böyle bir cümleniz oldu. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Hayır, niye müsaade edeyim efendim; böyle bir cümleniz var, ben de tespit ettim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Yanlış anlama var Sayın Başkan, müsaade ederseniz tashih ede

yim. 

BAŞKAN•- Küçük bir şey olsaydı tashih ettirirdim. İki gruptan birden itiraz geldi. Bir şahıs
la ilgisi olsaydı, onu tashih ettirirdim ve buna meydan vermezdim; ama, bütün milletvekillerini kas
teden bir durum olunca cevap hakkı doğar Sayın Köse; buyurun efendim, istirahat buyurun. 

Lütfen, yeni bir sataşmaya meydan vermeden, buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri* Sayın Başkanın da 

ifade ettiği gibi, biraz evvel konuşan Doğru Yol Partisi Grubu Sözcüsü değerli arkadaşım İsmail 
Köse Bey "azınlık hükümetine oy vermeyen milletvekilleri, olağanüstü halin sorumlusudur. Eğer, 
oy vermiş olsaydınız, bu azınlık hükümeti olağanüstü hali kaldıracaktı ve netice itibariyle buraya 
bir uzatma talebiyle gelinmeyecekti, siz de, oy verme mecburiyetinde kalmayacaktınız" manasına 
gelen bir ifade kullanmıştır. Azınlık hükümetine ret oyu veren bir milletvekili olarak, bunu sataş
ma vesilesi sayarım. Biz, azınlık hükümetine, olağanüstü hal kaldırılsın diye ret oyu vermedik; baş
ka sebeplerimin var, haklı gerekçelerimiz var. O gerekçeleri uzun uzadıya ifade ederek söz alma 
kastımın dışına çıkmak istemiyorum; ama, burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümet etmek, öngörmektir. Ülkenin gündemini önceden tahmin 
edip, o gündeme göre kararlar getirmektir. Bakınız, Hükümet, iki gün içerisinde, Meclisin günde
mine farklı farklı mantıkla iki konu getirdi; Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesini hafif
letelim efendim!.. Niçin; çünkü, terörle mücadelede başarılıyız; artık, terörle mücadelenin o kadar 
fazla üzerinde durmaya, hassas olmaya gerek yok. Terörü övmek, terörün propagandasını yapmak 
serbest olsun, cezaları da hafiflesin mantığıyla geliyorsunuz, bir gün sonra, aman ha, olağanüstü 
hali uzatalım, memleketin şartları iyi değil, kışta kıyamette seçim de var; dolayısıyla "olağanüstü 
hali uzatmazsanız, memleketi iyi idare edemeyiz, sıkıntı olur" diyorsunuz. Bu iki mantık, birbiriy
le çelişkili mantıktır Sayın Başbakanım; bu iki mantığın arasında sıkışıp kalmış vaziyettesiniz. Kal
dı ki, bu mantıkta şu hata da var: Hükümet yeniden kurulacak. Seçim kararı, Resmî Gazetede ilan 
edildi; Anayasanın 114 üncü maddesine göre, şu anda, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Ada
let Bakanının istifa etmiş olması lazım; bu kararın neşri tarihinden itibaren 5 gün içerisinde de ye
nilerini atayacaksınız. Şimdi, istifa etmiş bir bakanla, Meclis huzurunda açıklamalarda bulunuyor
sunuz, yeni hükümetin kurulmasını beklemiyorsunuz. Bu olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili 19 
Kasıma kadar, Çekiç Güç'le ilgili de daha üç ay müddet var. Hemen bir tezkere gönderiyorsunuz 
ve diyorsunuz ki: "Biz azınlık hükümeti olarak bunları yaparız, vazifemize sadığız; devlet boşluk 
kabul etmez; dolayısıyla, biz, bu görevleri ifa edeceğiz." Bu, aynı zamanda, yeni kurulacak hükü
mete, yeni ortağınıza, bir ölçüde, haksızlıktır, bir ölçüde, itimatsızlıktır. Ona güvenmiyorsunuz; 
belki kararnamede mâni hal çıkar ve bundan evvel olduğu gibi, kararnameyi imzalamayıverirler 
düşünceleriyle, böyle, istifa etmiş bir bakanı, Meclis huzurunda, savunma mecburiyetinde bırakı
yorsunuz. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Zaten, ortağınızın sicili bozuk... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri; şunu özellik

le vurgulamak istiyorum: PKK ile mücadele meselesi, millî bir meseledir. Zaten, bugüne kadar, 
olağanüstü hali uzatmanız, bizim reylerimizle mümkün olmuştur. Biz, size, her vesileyle -sadece 
geçen dönem hariç- olağanüstü halin uzatılmasında da terörle mücadelede de, gereken desteği ver
dik; ama, arkadaşlarımız, hükümet yetkilileri, her vesileyle, çıkıp, bunu, burada, iç politika malze
mesi olarak kullanmak istedi ve gelip, milletin huzurunda... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlar mısınız efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
... Sayın Bakan "Terörle mücadelede başarı sağlanmıştır; işte/şu kadar terörist öldürülmüştür" 

diyor. 
Değerli arkadaşlarım, 1991 yılına göre, bugün, Türkiye'de ve Türkiye'nin dış şartlarında, ma

alesef, terör artmıştır, PKK mesafe kaydetmiştir. Üzülerek ifade etmek zorundayız, PKK, bugün, 
yurtdışında, geçici de olsa, tanımasak da, bir hükümet kurma aşamasına gelmiştir. PKK, bugün, uy
du aracılığıyla televizyon yayını yapan bir organ haline gelmiştir. PKK, yurtdışında, bazı ülkeler
de binlerce insanın katıldığı mitingler yapar hale gelmiştir. 1991'de sadece elçiliklerimize sabotaj 
yapabiliyorlardı; 1991'de, bunlar, sadece Gudi Dağına hapsedilmiş vaziyettelerdi; şimdi, Türki
ye'nin her tarafına yayılmış vaziyetteler. 

Değerli arkadaşlarım, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelede elbette ki he
pimiz beraber olacağız. Bu teröristler, elbette ki yurtdışından kumanda alan insanlardır; ama, PKK, 
bugün, 8 inci maddenin kaldırılmasını Türkiye Cumhuriyetine dayatacak ve onu size kabul ettire
cek hale gelmiştir. Ben, bunu reddediyorum. Asıl bunun üzerinde durmak lazım, asıl buna karşı 
çıkmak lazım. 

Üzülüyorum ki, 19 uncu Dönem Meclisi, Anayasayı değiştiren Meclis, maalesef, ülkenin bir
lik ve bütünlüğünden, terörle mücadelenin kararlılığından, sizin yüzünüzden taviz vermiş bir Mec
lis olarak tarihe geçecektir; ama, bunun ayıbı size aittir; Anavatan Partisine ait olmayacaktır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Siz, o ayıbı çok yaptınız... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al

kışlar) , 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, herhalde Sayın Keçeciler ile maruzatlarımız 

farklı, şu bakımdan farklı: Sayın Keçeciler, hükümete güvenoyu verilmemesi suretiyle suçlandığı
mız noktai nazarından söz istediler; bendeniz ise, bir konuya açıklık getirilmesi açısından maruzat
ta bulunacağım. 

15 Ekimde güvenoyu verilmedi; eğer verilseymiş, bugün olağanüstü hal kaldırılmış olacak
mış... Şimdi, 12 günde ne oldu ki kaldırılmıyor; veyahut da, gerçekten, DYP sözcüsü, bu konuşma
sını, bu sözünü, bir şov olarak mı yapmıştır diyorum; Sayın Bakandan açıklama istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Zaten, ben de, soru olarak almıştım; ama, maalesef, böyle, sunuşlarda, tezkereler
de soru müessesemiz çalışmadığı için, Sayın Bakana soruyu tevci edemiyorum. Herhalde, Sayın 
Bakan, bir münasip şekliyle, size bu sorunun cevabını verecektir. Sayın Köse de, kendi fikrî yapı
sı içerisinde değerlendirip, herhalde, o da, bir münasip zamanı kollayıp, size onu arz edeceklerdir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süre ile uzatdmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi (3/2007) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, Başbakanlık tezkeresini, oylarınıza arz edeceğim; fa

kat, oylamaya geçmeden önce, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir müracaat var. 
Önce, müracaat sahiplerini okuyup, arayacağım; sonra, açık oylamanın şekliyle ilgili i-gerçi, bu tez
kerede "ad okunması suretiyle" deniliyor; ama, İçtüzüğümüze göre, tezkerede böyle bir şey talep 
etmek mümkün değil- Genel Kurulun kararını alacağız. ' 

Lütfen, okur musunuz: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan olağanüstü hal tezkeresinin oylamasının açık oylama ve açık oylamanın 
da, ad okunarak yapılmasını arz ve teklif ederiz. , 

BAŞKAN - Şimdi, önerge sahiplerini1 arayacağım. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.: Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Mukadder Başeğmez?.. Burada. ' 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Kazım Ataoğlu?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Abdulilah Fırat?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Yeterli imza sahibi vardır. 
Oylamanın şekliyle ilgili, Genel Kurulun kararını alacağım. 
.Oylamanın, kürsüye konulacak kupalara, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsünün önüne 

gelerek oyunu atması şeklinde yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak "kabul", "ret", "çekinser" şeklin
de oyunu bildirmesi şekliyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Oylama, oy kutuları sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. Sayın milletvekillerinden istir
hamım, lütfen, sıralarında oturmalarıdır; kavasları sıraların arasına göndereceğim efendim. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. . 
Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) ; 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 19.11.1995 

tarihinden itibaren dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin yapılan açık oy
lamasının neticesini arz ediyorum: ' 

, Oylamaya katılan milletvekili sayısı : 293 
Kabul • . . ' : ' 215 
Re .: 71 
Çekinser : 3 
Geçersi • : 6 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Saat 17.35'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.16 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.35 
BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

• . ' ; ' • ' • — — © — • — -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 17 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. . 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. - Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'Un görev süresinin 31 Aralık 1995 tarihinden 

itibaren üç ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2008) 
BAŞKAN - Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin Uç ay süreyle uza

tılmasına dair Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 

27.10.1995 
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 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 gözönünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort II" huzur hare
katı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün görev süresinin 31 Aralık 1995 ta
rihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına; Çokuluslu Güç'Un yapısı, Güç'e bağlı yabancı ülke si
lahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin Güç'e katkısı ve 
bu Güç'Un amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararlan almaya ve gerektiğinde 
harekatı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için, Anayasanın 92 nci maddesine 
göre izin verilmesini arz. ederim. 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER 
Başbakan 

BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresi üzerinde, gruplara, Hükümete ve şahısları adına iki üyeye 
söz vereceğim. 

Şahısları adına söz talepleri; Sayın Zeki Ünal, Sayın Recep Kırış, Sayın İsmet Gür, Sayın Sa
lih Kapusuz. 

Sayın Zeki Ünal, konuşma hakkını Abdullah Gül'e devretmişler. 
ANAP Grubu adına Sayın Engin Güner, CHP Grubu adına Sayın Adnan Ekmen. 
Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ka

muoyunda Çekiç Güç diye adlandırılan ve ülkemizde konuşlandırılmış olan Çokuluslu Güç'ün gö
rev süresinin 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Hükümet tezke
resi hakkında, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum, 
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Çok değerli arkadaşlarım, açıkça itiraf etmeliyim ki, onuncu kez uzatılma aşamasında olan 

Çokuluslu Güç'ün görev süresi hakkjnda, burada, görüşlerimi ifade etmekten sıkıntılıyım. Bu sıkın
tım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, en tabiî hakkı olan, bu gibi önemli, millî konuları, burada 
tartışmasından dolayı değil; onuncu kez tartışıldığı halde, konuya, hâlâ, bir çözüm bulanamamış ol
masından ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, âdeta, süre uzatmayı görev edinmiş bir kurum ha
line, konumuna düşürülmüş olmasındandır. Bunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına 
da gölge düşürdüğü kanaatindeyim. Artık, bu konuyu konuşmak, gerçekten gına getirdi. Buna rağ
men, biraz sonra söyleyeceğim hususların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, geçmişi kısaca hatır
latmakta yarar görmekteyim. 

Bildiğiniz gibi, Çekiç Güç adıyla adlandırılan harekât, Temmuz 1991'de başlamıştır. Bundan 
önce, 1991 Nisanında, Körfez Savaşından sonra vuku bulan olayları hepimiz hatırlamaktayız. Ya
rım milyonu aşkın insan, bir anda hudutlarımıza dayanmıştı. Bu durum karşısında, Türk Hüküme
ti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine müracaatla, kendisine yardımcı olmak üzere, böyle bir 
Güç'ün, insanî yardım amacıyla Türkiye'ye getirilmesini istemişti. Buna, o zaman ne imkânlarımız 
müsaitti, ne de teknik olarak hazırdık. Nitekim, temmuz ayına kadar bu harekâtın amacı gerçekleş
miş, bu insanlar, yurtlarına geri gönderilmişti, böylece operasyonun birinci kısmı tamamlanmıştı. 
Ancak, temmuzdan itibaren, bu insanların hayatlarının, hâlâ, Saddam yönetimi tarafından tehdit al
tında olduğu gerekçesiyle. Çekiç Giiç-2; yani, huzur harckâtı-2 adıyla uygulama başlatılmış oldu. 

\ Hemen şunu hatırlatmak istiyorum: Anavatan Partisi İktidarı zamanında, önce 13 ülkeden ge
len, 30 kadar ülkenin yardımıyla bu işi yürüten, 21 bin askerden müteşekkil olan bu Güç'ün, üye 
ülke sayısı 3'e düşürüldü, 21 bin olan asker sayısı önce 5 bine, sonra 3 bine düşürüldü. Eylül ayın
da, bu Güç'ün üç aylık görev süresi sona erdiğinde, o zaman, Anavatan İktidarı olarak biz, bunun, 
son defa olmak kaydıyla -altını özellikle çiziyorum, son defa olmak kaydıyla- ve sadece üç ay ola
rak uzatılmasını, 1991 Ekim seçimlerinden hemen önce talep etmiştik.-

Ancak, burada hatırlatmak istediğim bir nokta daha var; bunları daha önce de söyledik: O za
manlar, bu Güç'e karşı çıkanlar, maalesef, tam bir dönüş yaparak, bugün onuncu kez uzatma tale
biyle, önümüze gelmekteler. 

Bakınız, o günkü duruma kısaca bir göz atmakta yarar var. Bugünün Cumhurbaşkanı, o günün 
muhalafetteki başkanı, o gün ne diyor: "Bunun caydırıcılığı olur mu? 3 bin kişi Saddam'ı caydırır 
mı? 3 bin kişi caydıracaksa, bizim, orada 100 binden fazla askerimiz var. Açıklamalar bahanedir. 
Orada, orta yerde münasebetsiz bir iş var, ona kılıf arıyorlar. Bence, hadise, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarında, ahitlerden doğmayan asker bulundurma hadisesidir. Bu, emsal olur. 
Türkiye bir tehdit altında mıdır?" 

Yine, bakınız, bugün üç aylık uzatma kararıyla, daha önce de altışar aylık uzatma kararlarıy
la, Hükümet tezkerelerini imzalayan Sayın Başbakan, 1991 Ağustosunda ne diyor: "Süresi, kimli
ği, ne için, kime karşı kurulduğu, hangi hukukî dayanaklara bağlı olduğu belli olmayan Çekiç 
Güç'ün mahiyetinin, en kısa sürede açıklanmasını istiyoruz." 

Şimdi, ne olmuştur da, o gün, buna karşı çıkanlar, Çekiç Güç'ün uzatılması talebiyle, hem de 
defaatle önümüze gelmektedirler. Bu hususa dikkatinizi çektikten sonra, üçüncü bir noktaya değin
mek istiyorum. Bu da, süre konusudur. 

Bizim bütün ikazlarımıza rağmen, son defa ve üç aylık olmak üzere dememize rağmen, sürek
li, âdeta, otomatiğe bağlanmışçasına, altışar aylık süre uzatmalarıyla gelen Hükümet, ilk defa, 1993 
sonunda, Millî Güvenlik Kurulunun, altı aylık süre belirleme yerine, süre belirlememesi durumuy
la karşılaşmıştır. Bu, açıkça, Hükümete, askerî kanadın bu işten duyduğu rahatsızlığı ifade etmenin 
bir yoluydu ve topu, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümete atmaktaydı; ancak, maalesef, bu 
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değerlendirilememiş, buna rağmen, Hükümet, altışar aylık sürelerle gelmiştir. Niçin; sebebi çok ba
sit: Aman, başımıza iş çıkarmayalım. Bunu uzatmazsak, yerine bir formül aramamız, çözüm ara
mamız gerekir. Bunu yapacak güçte değiliz. Son güne kadar bekleyelim, son gün geldiğinde de al
tı aylık uzatma kararıyla gelelim... 

Çok değerli arkadaşlarım, şimdi, Millî Güvenlik Kurulu üç ay uzatma karan almıştır. Bu nok
tada, bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Biz, Anavatan Partisi olarak, daha önce, madem, altışar aylık 
tekliflerle geliyorlar, hiç olmazsa, Uç ay uzatalım da, bu, kendilerine bir ihtar olsun. Türk Hükümet 
tinin bunu ciddiyetle ele alması gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna çok sıcak bak-, 
madiğini kendilerine ihtar etmiş oluruz düşüncesiyle, bu işin üç ay süreyle uzatılması içirt önerge
ler vermiştik. Bunlar, zamanında, reddedilmişti. Hükümet, bugün, bundan dönmüş görünmekte; 
ama, iş işten geçmiştir; aradan, dört yıl gibi, çok kıymetli bir zaman geçmiştir ve maalesef, bu za
man içerisinde de hiçbir formül üretilememiştir. Bu noktaya da dikkatinizi çektikten sonra, bir başT 

ka noktaya değinmek istiyorum. • j 
Bundan önceki uygulamalarda, bu sürenin bitimine üç dört gün kala, bazen bir hafta, en fazla 

on onbeş gün kala, bu karar getirilmekteydi. Bugün ne olmuştur da, bu sürenin bitmesine iki ay ka
la bu karar getirilmiştir; bunu, çok garip karşılamaktayım. Bunun arkasında, hepinizin bildiği gibi, 
koalisyon pazarlıklarının olduğu açıktır. 

Şimdi, işin bir diğer yönü de, Türkiye'nin güvenliğini çok yakından ilgilendiren, biraz önce ko
nuştuğumuz konuyla direkt bağlantısı olan bu olayın, henüz güvenoyu almamış, güvenoyu talep et
miş; fakat, güvenoyu alamamış bir Hükümet tarafından önümüze getirilmesidir. Bu Meclisin itiba
rına layık görülmemiş, güvenoyu alamamış bir Hükümetin, böylesine önemli bir siyasî konuyu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne, apar topar getirmesi son derece sakıncalıdır. Şu andaki ge
çici Hükümet, ancak rutin işleri yürütebilir, bunun dışında, böylesine önemli kararları, apar topar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getiremez. j 

Ayrıca ve özellikle değinmek istediğim başka bir husus, maalesef, dört yıldır, bu konuda hiç
bir formül üretilmemiş olmasıdır. Türkiye, bu konuda etkinliğini kullanamamıştır. Türkiye, geçen 
bu süre içerisinde, altı ay uzatıyorum; ama, altı ay sonunda ne yapacağım. Bu durum ilelebet böy
le gidemez; bunun bir çaresini bulmalıyız beklentilerine rağmen, hiçbir çalışma yapmamış, hiçbir 
formül üretmemiş, bunun yerine neyin geçerli olacağını hesaplamamış; kendisini tamamen akan sel 
sularına kaptırmış ve olayların gerisinden sürüklenmiştir. Tabiî, bu arada ne olmuştur; bu işte en 
etkili güç olan Amerika Birleşik Devletleri bile, Türkiye'den böyle bir teklif gelmesini beklediğini, 
müteaddit defa söylemiştir. Kendileri de, bu işin ilelebet böyle süremeyeceği kanaatinde oldukla
rını; ama, konuyla direkt ilgili olan Türkiye'nin, mutlaka bir çözüm üretmesi gerektiğini, böyle bir 
çözüm önerisi beklediklerini ifade etmişlerdir. Buna rağmen, bu Hükümetten, bugüne kadar hiçbir 
teklif gelmemiştir. Bu, teslimiyetçi bir politikadır; bu, siz bu işi götürün, biz arkanızdan geliriz ve
yahut otomatik olarak, bu işi, hiçbir fikir üretmeden, çözüm üretmeden, altışar ay, altışar ay uzatı
rız demektir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konuda şartlar tamamen değişmiştir. Bugün, Hükümet, Çekiç 
Güç'ün görev süresinin uzatılmasını istiyor. O günkü şartlarda haklı olan, tamamen insanî açıdan 
haklı olan bu harekât, sürecini tamamlamıştır. İşin insanî boyutu ortadan kalkmış, bundan sonra si
yasî boyutu başlamıştır. Bu Çokuluslu Güç, Türkiye aleyhine çalışır bir konuma gelmiştir veya da
ha doğru bir ifadeyle, Türkiye aleyhine çalışan güçlere şemsiye görevi görerek, koruyan bir Güç 
haline gelmiştir. 

Şartların değiştiği şuradan belli: Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri -ki, bu işte lider konu
munda- bugün, askerî amaçlarla, Çekiç Güç için bütçesine 2 milyar dolar koymuş bulunmaktadır. 
İnsanî yardım için ayırdığı miktar ise, sadece 15 milyon dolardır/Yani, işin insanî boyutu bitmiş, 
işin siyasî boyutu ortadadır. . • 
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Çok değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'ta, bugün, fiilen bir otorite boşluğunun olduğu hepimi

zin malumu. İşte, Hükümet, bu konuda da bir formu) üretmediğinden; bir Ortadoğu politikası, bir 
Irak politikası, bir Kuzey Irak politikası olmadığından, bu konudaki otorite boşluğunu da başkala
rı doldurmuştur. 

Bu, birinci nokta olarak, bir Kürt devletinin kurulması çalışmalarına yardımcı olmuştur. İkin
ci olarak da, maalesef, PKK terör örgütünün orada hâkim olması fırsatını yaratmıştır. 

Şimdi, Kürt devleti konusunda, büyük güçlerin, dış gUçlerin dört yıldır çok yoğun çaba harca
dığını görmemek için kör olmak gerekir. Ancak, bu dört yıllık çaba sonucunda olumlu bir sonuca 
ulaştıklarını söylemek mümkün değildir. Ama, bu çabalarından vazgeçmişler midir; hayır. Bu ça
balarını halen sürdürmektedirler. 

Bakınız, Kuzey Irak'ta, bugün -giden arkadaşlar bilir- tam anlamıyla bir siyasî yapılanma söz 
konusudur. 105 parlamento üyesiyle, 15 bakandan oluşan bir bakanlar komitesiyle, eğitim faaliyet
leriyle, adalet sistemiyle, vergi toplama sistemiyle, polisiyle, peşmergesiyle, basın-yayın kuruluş
larıyla tam anlamıyla bir devlet yapılanması söz konusudur. 

| Bu arada, geçtiğimiz ağustos ayında Dublin toplantıları yapıldı. İki kere yapılan Dublin top
lantılarında, çelik harekâtından sonra oradaki Kürt grupları arasındaki çatışmaları önlemek, orada 
yeni bir oluşumu hazırlamak ve sınır gelirlerinin paylaşımını sağlamak amacı adı altında, Amerika 
Birleşik Devletlerinin önderjiğiyle, inisiyatifiyle böyle bir toplantı yapıldı ve rnaalesef, buna Tür
kiye de katıldı. Türkiye, buraya, rol oynayan bir tavırla mı katıldı; hayır. Sadece, arkadan koşarak 
"aman, biz bunu kaçırmayalım; hiç olmazsa, ne konuşuluyor dinleyelim" edasıyla katıldı. Türki
ye'nin, maalesef, bu toplantılarda hiçbir etkinliği olmadı. 

Bu toplantıya katılan bir Dışişleri görevlisi, orada Kürt oluşumu konuşulurken, buna adeta ta
nıklık yaptı, bunu onaylar duruma düşürüldü. Bu da, maalesef, bu Hükümetin, ülkeyi getirdiği acı 
konumun açık bir örneğini teşkil etmektedir. Bu toplantrşu anda olumlu sonuç vermemekle birlik1 

te, bu temasların süreceği ve oradaki oluşumun hızla devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Bundan bir ay kadar önce, Strasbourg'ta, Avrupa Konseyinde arkadaşlarımızla birlikteydik. 
Kral Hüseyin bir konuşma yaptı. Ona bir sözlü soru sordum. Bana çok ayrıntılı bir biçimde cevap 
verdi. Kuzey Irak'ta nasıl bir devlet yapısını öngördüğünü sordum ve bana, Sünnî, Şiî, Kürt unsur
ların rahatça yaşamalarına imkân verecek bir konfederasyonun tek çözüm olduğunu söyledi. Kral 
Hüseyin'in Amerika'yla olan ilişkilerini göz önüne aldığımızda, bu tezin, halen pişirilmekte olan tez 
olduğu konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. 

Bütün bunlar açıkça göstermektedir ki, Çekiç Güç, şu anda, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin 
kurulmasını sağlama çalışmalarına şemsiye görevi yapmayı sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin tahmin ettiği, bildiği bir olay var: Irak, bugün, 36 ncı parale
lin kuzeyinde ve 32 nci paralelin güneyinde hükümran değil; fakat, sanıyorum ki, hepiniz, 36 ncı 
paraleli, tam bir paralel olarak düşünmektesiniz. Halbuki, bunun böyle olmadığını hayretle öğrene
ceksiniz. Bu paralel, çapraz bir çizgi haline gelmiştir; yani, 36 ncı paraleldenilen güvenlik bölge
si, aslında, Suriye ile Irak-Türkiye topraklarının kesiştiği noktadan güneydoğuya doğru inen verev 
bir çizgi şeklindedir. Niçin; çünkü, Türkmen unsurlar bunların dışında bırakılmış, güvenlik kuşa
ğının içine sadece Kürt unsurlar alınmıştır. Yani, Türkmenlerin yüzde 80'i, bugün, Saddam'ın insa
fına, yüzde 20'si de, Kültlerin insafına bırakılmış durumdadır. Musul, bu güvenlik kuşağının dışın
da bırakılmıştır ve 500 bin Türkmenin yaşadığı bölgedir. Biliyorsunuz, Irak'ta 2,5 milyonu aşkın 
Türkmen bulunmakta. Bu da, işin diğer bir yönü. 
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Peki, burada, şu soruyu sormak hakkımız değil mi: 36 ncı paralel denilen bu paralel, nasıl ol

muştur da, böyle, çapraz bir çizgi haline gelmiştir? Bunun arkasında yatan amaç nedir? Bunu gör
memek için, gözlerimizin kapalı olması gerekir. Bu, açıkça, orada, sadece Kürt unsurları himaye
sine alan bir çokuluslu gücün varlığına işarettir. Oradaki Türkmen soydaşlarımız, maalesef, orada 
faaliyet gösteren uluslardan, hiikümetlcrdışı kuruluşlardan ve oraya yapılan yardımlardan da en 
ufak bir pay alamamaktadırlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, Irak'ta belirsizlik sürmektedir. "Bu daha ne kadar sürecek" sorusu
na verilen cevap da ço,k ilginçtir; Saddam ölene kadar... Yani, Saddam ölene kadar, biz, burada, her 
altı ayda bir veyahut üç ayda bir, bu Güç'ün görev süresini uzatacağız. Niye; orada bir Kürt devle
ti kurulsun diye, PKK orada daha rahatlıkla at koştursun diye... Bakınız, PKK'dan Çekiç Güç aley
hine en ufak bir laf yoktur. Bu durumda, Hükümetin, bir Ortadoğu, Irak ve Kuzey Irak politikası 
olmadığından, başka ülkelerin dümen suyundan gidiyor konumuna gelmiş bulunuyoruz. Bu, çok 
acıdır. Ancak, karşımızda bulunan çok önemli dışpolitika sorunlarında bundan farklı bir tutum iz
lemeyen bu Hükümetin, bu konuda da farklı bir tutum göstermesi zaten beklenemezdi. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu noktada değinmek istediğim diğer bir husus da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - ...Irak'a uygulanan ambargo sonucunda Türkiye'nin çok büyük 

kayıplara uğradığı hususudur. Hepimiz bilmekteyiz ki, 20 milyar doları aşkın bir kaybımız söz ko
nusudur; sınır ticareti durmuştur, güneydoğuda büyük bir işsizlik sorunu bulunmaktadır; bunun te
röre katkısını bilmekteyiz, kapalı olmasından dolayı petrol boru hattının çürümekte olduğunu bil
mekteyiz. Bu konuda en büyük fedakârlığı yapan ülke, Türkiye'dir. Bu ambargo dolayısıyla birin
ci cezalandırılan ülke, Iraktır ve Irak halkıdır; ikinci cezalandırılan ülke de Türkiye olmak duru
mundadır. 

Bakınız, Ürdün, ambargoyu delmektedir; rahatlıkla petrol almaktadır, alışverişini sürdürmek
tedir. Hatta, Amerika Birleşik Devletleri -bu kürsüde ifade ettim- Irak'tan petrol alıp Kuzey Irak'ta 
kullanmıştır. Bunu bizzat ortaya çıkaran da, Kongrenin Ortadoğu Alt Komisyonu Başkanıdır. 

Şimdi, böyle bir durumda, bundan tek zarar görmeye devam edecek ülke konumunda kalma
mız doğru mudur?.. Burada yapılacak iş, Irak'la diyalogu sürdürmektir, Birleşmiş Milletlerle bir an 
önce barışmasını sağlamaktır ve bu duruma bir an önce son vermektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar önemli bir konuyu, maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak, hiçbir zaman enine boyuna tartışma fırsatımız olmadı. Oraya değişik partilerden arkadaşla
rımız gitti; ama, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti gönderemedik. Buna karşılık, Kuzey 
Irak'ta, her gün, Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman milletvekilleri, senatörler âdeta cirit atmakta; 
100'U aşkın hükümetler dışı kuruluş cirit atmakta; çeşitli ilişkiler içine girmekte; ama, bizim, Za-
ho'daki irtibat birimindeki üç dört subayımızdan başka, bu işleri izleyecek kimsemiz bulunmamak
tadır. Bu bakımdan, bu konunun -Yüce Meclis nasıl karar verecek, bilemiyorum, ama- bir an evvel 
ciddiyetle ele alınması; oraya, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin gönderilmesi, durumu 
yerinde incelemesi, bilgi alması ve ondan sonra, konuyu, burada tartışmamız gerekir diye düşünü
yorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlayacağım. 
Her zaman söylediğimiz bir ifade var; dünyada -özellikle bölgemizde- 1990 yılı başlarından 

itibaren vuku bulan hızlı gelişmeler, Türkiye'nin önüne çok önemli fırsatlar çıkarmıştır; ancak, bu 
fırsatlar, iyi değerlendirilmedikleri takdirde, Türkiye aleyhine dönüşebilecek tehditler şekline gele--
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bilirler. Bunu, defaatle ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Bu konuda bir örnek vermemiz 
gerekirse, bunun en canlı, en yakın örneği Irak meselesidir. Kuzey Irak'ta 1990 yılında gelişen olay
lar, 1991 yılı başlarındaki olaylar, Türkiye'ye çok büyük fırsatlar yaratmıştı; ancak, aradan geçen 
dört yıl boyunca, bu Hükümet tarafından, bu fırsatlar değerlendirilmediği içindir ki, bugün, orada
ki oluşum, Türkiye aleyhine dönüşmektedir ve hızla, Türkiye aleyhine, Türkiye'ye karşı bir tehdit 
oluşturur konuma gelmektedir. 

Ben, şunu ifade etmek istiyorum. Hepinizin temasları var. Bu, Silahlı Kuvvetlerimizde de, ma
alesef, rahatsızlık yaratmaktadır. Çokuluslu Güç, gittikçe çok daha talepkâr hale gelmektedir ve bu, 
Silahlı Kuvvetlerimizde rahatsızlık yaratmaktadır. Söylenenlere bakmayınız; yani her türlü operas
yonun kontrol edildiğine... Muharip uçaklara Türk subayların, Türk pilotların binmesi mümkün de
ğildir; ancak helikopterlerde, büyük uçaklarda yer alabilmektedirler; ama, bütün bu operasyonlara 
tam anlamıyla nüfuz ettiklerini söylemek güçtür. Bu sıkıntıları kendilerinin de yaşadıklarını göz
lemlemekteyiz. 

BAŞKAN-Bitirebilir miyiz Sayın Güner; vakti epey aştık. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Çok değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, biz, daha önce bu konuda çok konuştuk; gerekli uya

rıları yaptık. Bugün, bu konu, tekrar, apar topar, birtakım hesaplarla önümüze getirilmiş bulunmak
ta; fakat, Türkiye'nin bu kadar hayatî bir sorununu, millî sorununu, basit koalisyon hesaplarıyla, çı
kar hesaplarıyla buraya getirmek, sanıyorum ki, en başta Yüce Meclise saygısızlıktır. Biz, Anava
tan Partisi olarak, bundan Önce yaptığımız gibi, artık amacını tamamen değiştirmiş olan, şeklini ve 
mahiyetini değiştirmiş olan, Türkiye aleyhine dönüşmeye başlamış olan bu gücün görev süresini 
uzatmamak için, getirilen hükümet tezkeresinin aleyhinde oy kullanacağız ve ayrıca şunu da ifade 
etmek istiyorum: Bu Hükümet, bugün, Türkiye'yi, gerek iç sorunlar gerek ekonomik durum gerek
se dış politika sorunları açısından son derece kritik bir noktaya getirmiştir. Alınan tek bir isabetli 
karar vardır; o da 24 Aralıkta yapılacak seçimdir ve tahmin ediyorum ki, 24 Aralıkta, bizim, bura
da, dört yıldır anlatmaya çalıştıklarımızı en iyi biçimde millet anlatacaktır ve bu İktidara bir şamar 
vuracaktır. !-

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Cumhuriyet,Halk Partisi Grubu adına, Sayın Adnan Ekmen; buyurun efendim- ^ 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; kamuoyunda Çekiç Güç olarak bilinen Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 
1995'ten itibaren 3 ay uzatılmasıyla ilgili yapılan görüşmelerde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım; şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunu
yorum. ,s 

Sayın milletvekilleri, Körfez savaşından sonra Kuzey Irak'ta çıkan olaylarda Saddam yöneti
mi şiddete başvurmuş ve 500 bini aşkın Kürt, Türkmen, Asurî ve Arap, can havliyle sınırımıza göç 
etmişti. Bu göç, sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit ettiği gibi, bu insanların yeme, yatma ve ba
rınma yükümlülüğünü de getirmiş; ayrıca, bu göçün, bölgesel ve uluslararası barışı da tehdit ettiği 
görülmüştü. Yani, kısacası, olayın büyüklüğü, her yönüyle Türkiye'nin tek başına çözebileceği bo
yutu aşmıştı. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler kanalıyla dünyaya çağrı yapılmış ve bu çağrı üze
rine 688 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı çıkarılmıştı. 

Söz konusu karar çerçevesinde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Körfez Sava
şında yer alan 13 ülkeden 21 bini aşkın asker, uçak ve helikopterlerle Türkiye'ye gelmişti. Bunlar, 
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Kuzey Irak'ta askerî ve sivil Irak güvenlik güçlerini bölge dışına ittikten sonra, sığınmacıları bu 
bölgeye yerleştirmişti. Bunun adına "Huzur Harekâtı - 1" denilmişti. İşte, bugün "Çekiç Güç" de
nilen olayın başlangıcı budur. Yoksa, Amerika veya diğer Batı ülkeleri istedi diye, bu Güç Türki
ye'de konuşlandırılmamıştır. Bu Güç, Türkiye istedi diye, o zamanki iktidar "gelin" dediği için gel
miştir. Daha sonraki iktidarlar da, devletin devamlılığı adına, Çekiç Güç'ii Türkiye'de tutmuştur. 

Türkiye ve müttefikleri, bölgedeki nispî sükûnetin devamı ve gelişmelerin kontrol altında tu
tulabilmesi için küçük bir askerî birliğin Türkiye'de konuşlandırılmasını uygun görmüş, 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 Güç'ün görev alanı sadece Kuzey Irak olup, burada yaşayan Kürt, Türkmen, Arap ve Asu-
rîler için bir şemsiye görevi yapmakta; onları, Saddam'in insanlık dışı gazabından korumakta ve yi
ne, Saddam'ın, bu halklara yönelik olası bir saldırısına uluslararası bir caydırıcılık boyutu kazan
dırmaktadır ki, böyle bir saldırıya Türkiye seyirci kalamaz, kalmamalıdır da. Zaten, en üst düzey 
yetkililerimiz, defalarca bunu ifade etmişlerdir. Saddam Hüseyin'in bir saldırı olasılığı da her za
man mevcuttur. Çekiç Güç'ün varlığıyla, Saddam, böyle bir şeye cesaret edememektedir. Diyelim 
ki, böyle bir çılgınlık yaptı; işte, o zaman, Türkiye yalnız olmayacak, yanında müttefik güçleri de 
bulacaktır. 

Saddam, şimdi, Çekiç Güç'ün bölgeden uzaklaştırılması halinde Kuzey Irak'a saldırmayacağı
nı söylemektedir. Geçmiş deneyimler göstermiştir ki, Saddam, güvenilmezdir. Kuveyt'e de girme
yeceğim dedi; ama, girdi; çünkü, kan dökücüdür, nerede, ne zaman, kime saldıracağını kimse kes
tiremez. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Peki, İran'a saldırırken neredeydiniz Adnan Bey?.. 
Sekiz sene savaştılar Amerika'nın emriyle. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Devamla) - O zaman da benimsememiştim. 

Çekiç Güç bölgeden giderse, büyük bir olasılıkla, Saddam kuvvetleriyle Peşmergeler arasında 
çatışmalar başlayacaktır. Bu, sınırımızda kitlesel göçlere neden olacaktır. Hiçbir yönetimin, bu ki
şilere, gelmeyin demesi de söz konusu olamayacaktır. Yeni Halepçe'ler olasılığını da kimse gözar-
dı 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 yanı
na Batı'nın desteğini de koymaktadır. Olası bir çatışma halinde» Türkiye, tek başına müdahale ye
rine, kolektif müdahale imkânına kavuşacaktır. Tek başına müdahale halinde, saldırgan, yayılmacı 
diye; kolektif bir müdahalede ise, huzuru temin eden bir ülke olarak niteleniriz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, Çekiç Güç aleyhine söylenilen bazı şeylere değinmek istiyo
rum. Deniliyor ki, Çekiç Güç, hükümranlık haklarımızı ihlal etmektedir. Oysa, Çekiç Güç'ün Tür
kiye'ye gelmesini biz istedik. Tamamen kontrolümüz altında görev yapmaktadır. Çıkışına da, yal
nız ve yalnız biz karar veririz. Çekiç Güç'ün Türkiye'ye geliş ve geri gönderilme yetkisi, iradesi, 
doğrudan bize aittir. Bu irademizi ve yetkimizi kullanmaya, hiçbir güç engel olamaz. Bu yetki ve 
irademiz, hiçbir koşulla kısıtlanamaz, elimizden alınamaz; İşte o nedenle, hükümranlık hakkımızın 
ihlalinden söz etmek yanlıştır. 

Çekiç Güç'ün yasal dayanağı da vardır; bu dayanak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Ba
kanlar Kurulunun ilgili kararlarıdır. 

Burada, bir hususun altını önemle çizmek istiyorum: NATO Paktıyla yapılan bir anlaşmayla 
Türkiye'de NATO gücü nasıl varsa, Çekiç Güç de, benzer bir anlaşmayla vardır. 
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Aleyhte, diğer bir ifade de ise "Çekiç Güç PKK'ya yardım ediyor" deniliyor. Bunu iddia eden

ler, bu konuda herhangi bir delil gösterememektedirler. Üstelik, her uçuşta, yanlarında bir Türk ko
mutanın da bulunduğunu unutmaktadırlar. Bu iddialar, daha çok, duygusal ve hamasi niteliktedir. 

ı Aleyhteki diğer bir argüman da şu: "Çekiç Güç'ün varlığı, Barzani ve Talabani'yi cesaretlen
diriyor." Evet, Çekiç Güç'ün bölgedeki varlığı, Barzani ve Talabani gibi ılımlı liderleri koruyor; 
ama, bu, Türkiye'nin lehinedir. 

Endişe içinde ifade edilen diğer bir husus da şu: "Çekiç Güç'ün varlığıyla, Kuzey Irak'ta bir 
Kürt devleti kurulmaktadır." Ancak, aradan dört yıl geçmiş olmasına rağmen, Kuzey Irak'ta bağım
sız bir devlet kurulmuş değildir. Kurulmuş olsaydı, şimdiye kadar çoktan kurulurdu. Bundan son
ra kurulacağı iddiası da gerçekçi değildir. Benden önce konuşan ANAP'ın sayın sözcüsü, Çekiç 
Güç'e karşı olduğunu belirtirken, gerekçe olarak da, Çekjç Güç'ün şemsiyesi altında, Kuzey Irak'ta 
bir Kürt devletinin kurulacağını söylemiştir. Şimdi, bu sayın sözcüye şunları sormak gerekir: Çe
kiç Güç'ün ilk günden beri hedefi bu muydu; yoksa, sonradan mı bu hedefe yöneldi? Eğer, ilk gün
den beri Çekiç Güç'ün hedefi buysa, Türkiye'ye neden getirdiniz? Hayır, değilse; yani" 1991 'de Çe
kiç Güç'ün böyle bir hedefi, amacı yoktu; fakat, süreç içinde bu hedefe yöneldi" diyorsanız, bu id
dianızı, hangi donelere dayanarak yapıyorsunuz? O günden bugüne ne değişti; ben söyleyeyim, 
hiçbir şey değişmedi. Değişen tek şey, ANAP'ın o gün iktidar, bugün ise muhalefet olmasıdır. Her 
nedense, ANAP yaparsa doğruj başkaları yaparsa yanlış oluyor. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ü Türkiye'ye getiren ANAP İktidarıdır; devletin devamlılığı 
adına tutan da, ondan sonraki iktidarlardır. Görüyoruz ki, bu iddia, varsayımlara dayanan bir senar
yodan ibarettir. Türkiye, Irak'ın birlik ve toprak bütünlüğünü korumasına büyük önem vermekte
dir. Bu duyarlılığını da müttefiklerine en net şekilde ulaştırmıştır. 

Sayın arkadaşlar, ayrıca, Türkiye, Irak'ın iç dinamikleri ve doğal siyasal gelişmelerini soğuk
kanlılıkla karşılamalıdır. Kendi i içindeki soruna, barışçı, demokratik çözüm bulan Türkiye'den, hiç 
kimse, değil toprak parçası, bir'avuç toprak bile istemez, isteyemez de. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye, Çekiç Güç'e "git" diyebilir. 78 uçak ve helikopterin Türkiye'den git
mesi sadece bir günü gerektirir; çünkü, bunlar, kara kuvveti değil, hava kuvvetidir; emir aldıkları 
sabahın akşamı Türkiye'yi terk etmiş olurlar; ama, o zaman da bu güç başka yerlerde konuşlandı
rılacak ve aynı faaliyetleri gösterebilecektir. Bu da, Türkiye'nin Batı'yla 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, sürekli "Çekiç Güç ne zaman gidecek" denildi/Bizlerde, her defasında 
"Kuzey Irak'ta bir normalleşme olmadan Çekiç Güç bölgeyi terk edemez, Türkiye'nin ulusal çıkar
ları ile Ortadoğu'daki barış ve istikrar için buna ihtiyaç vardır" dedik. Ancak, şu an, Hükümetin ba
şarılı çalışmaları sayesinde, üç ay sonra Çekiç Güç'e ihtiyaç kalmayacağı; onun yerine, başka çö
zümlerin ikame edilebileceği bir noktadayız. Nitekim, daha önceki, Çekiç Güç'ün süresinin uzatıl-. 
masıyla ilgili Başbakanlık tezkereleri altı aylık bir süreyi içerirken, şimdiki tezkere Uç aylık bir sü
re uzatımını Yüce Kurulumuzun onayına sunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi, Türkiye, Çekiç Güç'ün topraklarımızda konuşlandırılmasına 
izin verirken, en başta kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmuştur; ama, buna rağmen, Körfez Sa
vaşında müttefiklerle birlikte hareket ettiği için büyük ekonomik zararlara uğramıştır. Kimse bunu 
görmezlikten gelmemelidir. Zira, dostluklar, tek taraflı özverilerle yürütülemez. Bu bağlamda, Av
rupa'yla bütünleşme sürecimizde müttefiklerimizden gereken desteği beklemek hakkimizdir. Tür
kiye, Avrupa Birliğine katılma hedefinden vazgeçemez. Tabiî, bu hedefe ulaşmak için, müttefik
lerimize olduğu gibi, bize de Önemli görevler düşmektedir. Biz de, demokratik ve ekonomik re
formlarımızı hızla tamamlamak mecburiyetindeyiz. 
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Bu düşünceler ışığında, Çekiç Güç'ün süresinin üç ay daha uzatılmasına, CHP olarak "evet" 

diyeceğimizi arz eder; hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ekmen. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İrfan Demiralp; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
31 Aralık 1995 tarihinden itibaren üç ay süreyle, Türkiye'de konuşlandırılmış bulunan Çekiç 
Güç'ün süresinin uzatılmasıyla ilgili, Doğru Yol Partisinin görüşlerini özetlemeye çalışacağım. Yü
ce Heyeti saygılarımla selamlıyorum. 

Huzur Harekâtı adı verilen Çekiç Güç uygulamasına, Anavatan Partisi İktidarı döneminde, 17 
Ocak 1991 tarihinde, Körfez Savaşının hemen sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin almış 
olduğu 126 sayılı kararla başlanılmıştır. 

O günden bugüne geçen zaman içerisinde -arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi- bu konu, dokuz 
veya on defa, bu Genel Kurulun gündemine gelmiş ve tartışılmıştır. 

Ocak 19̂ ) 1 'deki ilk tartışmada -burada olan arkadaşlarımın hatırlayacağı gibi- konu enine bo
yuna, uzun süreli olarak tartışılmış ve şu an anamühalcfet partisi görevi yapan değerli arkadaşları
mızın hükümet ettiği dönemde, Çekiç Güç'ün ülke topraklarında konuşlandırılması Türkiye'nin ya
rarına yorumlanmış ve kabul edilmiştir. 

Çekiç Güç.neden çağrılmıştı; bu konuda hafızalarımızı biraz tazelemek istiyorum sayın millet
vekilleri. Hepinizin hatırlayacağı gibi, 16 Mart 1988 tarihinde, Saddam Hüseyin rejimi "bazı ayak
lanmaları bastırıyorum" diye, Birinci Dünya Savaşından itibaren kullanılması yasaklanmış olan har
dal gazı silahını kullanarak, Halcpçe şehrinde 5 000 masum insanın, çoluk çocuğun katledilmesine 
neden olmuş ve Saddam rejiminin, bu tarihten itibaren, elinde, yasaklanmış veya yasaklanmamış 
çok miktarda kimyasal silahı bulundurduğu, bu silahın kullanılmasının da bir diktatörün iki dudağı 
arasından çıkacak cümleye bağlı olduğu çok iyi bir şekilde görülmüş ve teşhis edilmiştir. 

Halepçe katliamım yapan Saddam rejimi, daha sonra, 1990 yılında, komşusu Kuveyt'i işgal 
ederek topraklarına katmak istemiştir. 

Hepimizin bildiği gibi, Çokuluslu Güç oluşmuş, Kuveyt, Saddam'ın elinden kurtarılmış ve 
Saddam'ı 32 nei paralelin güneyinde etkisiz hale getiren Çokuluslu Güç, 36 ncı paralelin kuzeyin
de her türlü askerî harekâtı yasaklama kararı almıştır. 

Bunun en önemli nedeni -yine hafızalarımızı tazelediğimizde- bu bölgede çıkan bazı isyanla
rı (güneyde Şiî isyanı, kuzeyde Peşmerge topluluklarının isyanı) bahane eden Saddam kuvvetleri
nin, isyanları bastırmak amacıyla, sivil halkı, çoluk-çocuk demeden katletme girişimine başlaması, 
yani maksadını aşan bir askerî harekâta başlaması, 1 milyonu aşkın mültecinin, göçmenin, Türki
ye ve İran sınırlarına yığılmasına yol açmıştır. Türkiye, Bulgaristan'dan sınırdışı edilen 300 binin 
üzerinde vatandaşının ardından, birdenbire sınırlarında, 500 binin üzerinde çoluk-çocuk, genç-yaş-
lı insanı bulmuştur ve o günkü yönetim, muhalefette, bizim de, o gün, o günkü şartlarda yapmış ol
duğumuz katkıyla, sınırlarımıza yığılmış olan yarım milyonu aşkın insanı, Saddam güçlerinin kat
liamından kurtarmıştır; onlara sığınma imkânı sağlamış, yiyecek içecek ve tıbbî imkân yaratmış ve 
bu şekilde, tüm dünyaya, Türkiye Cumhuriyetinin insanî mülahazalarla nasıl hareket ettiğini açık
ça göstermiştir.. 

Değerli arkadaşlanm, bütün bu olayları yaratan Saddam rejimi, 1990 yılından itibaren yoğun
laşan -az önce ifade etmiş olduğum- olayların da deneyimiyle, aynen iktidarını korumaktadır. 1991 
yılı ocak ayında, burada, Çekiç Güç'ü konuşlandırmak için alınan kararda neden olarak gösterilen 
hususların hiçbirisi ortadan kalkmamıştır, hepsi aynen yerindedir. Bu kadar deneyim kazanmış, 
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Birleşmiş Milletlerin sıkı kontrolüne rağmen, uluslararası arenada yasaklanmış bazı kimyasal si
lahları da halen elinde bulundurduğu iddiası var olan Saddam yönetimine, bu bölgede yaşayan in
sanları nasıl teslim edebiliriz?.. Saddam yönetiminin dikta rejimine, bir diktatörün insafına bu böl
geyi ve bu insanları nasıl terk ederiz?.. , ' 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, 1991 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde, beklenenin ak
sine, Irak'ta demokrasi kurallarının uygulanacağına dair, parlamenter demokrasinin dikta rejimi ye
rine ikame olacağına dair hiçbir işaret de yoktur. 

Değerli Anavatan sözcüsü arkadaşımın burada iddia etmiş olduğu konulardan, 1991 yılında 
aynı siyasî partinin iktidardayken bu gücün gelmesini gerekli kılmak için iddia ettiği hususlardan 
hiçbirisi ortadan kalkmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, az önce Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi, ortaya atılan en önemli argümanlardan bir tanesi de, Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta
ki otorite boşluğunu kullanarak, burada bir bağımsız devlet kurdurma iddiasıdır. 1992, 1993 ve 
1994 yıllarında bu konu görüşülürken, sözcü arkadaşlarımız bunu defalarca dile getirdiler, endişe
lerini dile getirdiler. Belki, o gün burada endişelerini dile getirmekte haklıydılar; ancak, geçen za
man göstermiştir ki, Çekiç Güç'ün, burada, herhangi bir bağımsız devlet oluşturma gibi bir gayesi 
yoktur. 

Ayrıca,.36 ncı paralelin kuzeyinde oluşmuş olan otorite boşluğunun nedeni Çekiç Güç değil
dir. Bu otorite boşluğunun doğmasının sebebi, az önce ifade ettiğim, Çokuluslu Güç'ün, Körfez sa
vaşı neticesinde bu bölgede Irak'ın askerî harekâtını yasaklamasıdır. 36 ncı paralelin kuzeyinde as
kerî harekâtın yasaklanmasını takip eden zaman içerisinde, maalesef, buradaki Barzani ve Talaba-
ni'ye bağlı peşmergeler otorite boşluğunu dolduramamışlardır. Burada bir otorite boşluğu vardır ve 
Çekiç Güç, bu otorite boşluğu olduğu için buradadır, otorite boşluğunun sebebi değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugüne kadar geçen zaman içerisinde, Çekiç Güç içerisin
de yer alan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Türkiye ve diğer müttefik ülkeler, de
falarca, Irak'ın toprak.bütünlüğünün korunacağını ifade etmişlerdir. Türkiye, bu konuda çok duyar
lı olduğunu ifade etmiştir. 

Bu nedenle, Çekiç Güç'ün bu bölgede bir süre daha kalması gerekmektedir. Bugüne kadar Ge
nel Kurulun gündemine gelen hükümet tezkerelerinin aksine, bu sürenin kısaltılarak getirilmiş ol- < 
ması, son derece iyi bir adımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sorumluluk, Türkiye Cum
huriyetinin menfaatllarını sağlama ölçüsünde, tektir; yani, iktidar koltuğunda otururken sorumlulu
ğun şekli başka, muhalefet sıralarında otururken sorumluluğun şekli başka olamaz. 

AHMET KABÎL (Rize) - O zaman siz karşı değil miydiniz? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) - Eğer, iktidar koltuğunda otururken, bugün Anamuhalefet 
Partisi milletvekilleri olarak bu çatı altında bulunan arkadaşlarım, Çekiç Güç'ü gerekli gördülerse, 
şartlar değişmediğine göre, bugün de gerekli olduğuna inanmalıdırlar. Aksi takdirde, devletin de
vamlılığı, Türkiye Cumhuriyeti menfaatlarının devamlılığı ilkesine aykırı hareket edilmiş olur. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Çekiç Güç'ün, Türkiye'de üç ay daha kalmasını destekleye
ceğimizi ifade ediyor; Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 

Sayın Demiralp, bir cümlenizi düzeltme ihtiyacı duydum. Aynı cümleyi iki defa tekrar ettiniz 
"iktidar koltuğu, muhalefet sıraları" dediniz. Bizi herkes seyrediyor. O sıraların, bu sıralardan fark
lı olduğu izlenimini verdiniz; hepsi eşit, hepsi aynı sıra; düzeltiyorum, -...., 
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İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Ben de onu ifade etmiştim efendim. 

BAŞKAN - Yok, öyle ifade etmediniz. Birine "koltuk" ifadesi, birine "sıra" ifadesini kullan
dınız. Yüce Milletimiz bizi seyrediyor; hepsi sıradır efendim, hepsi de eşittir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (RP, sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
Türkiye'de bulunan Çekiç Güç'iin görev süresinin Uç ay süreyle uzatılmasına dair Hükümet tezke
resi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Çekiç Güç'le ilgili bu müzakere, bu Mecliste, altı ayda bir, defaatle, tek
rar edildi. Bugün, burada, bu müzakerenin, herhalde sekizincisini icra etmekteyiz. 

Çekiç Güç meselesini dikkatle değerlendirebilmek için, önce, hafızalarımızı tazeleyip, 1990 
olaylarına kısaca bakmamız gerekiyor. 

Sene 1990,2 Ağustos; Irak, Kuveyt'i istila eder; sebep, aradaki sınır ihtilafıdır. Bu sınır ihtila
fı, geçmiş yıllardan gelen bir meseledir. Bu ihtilaf sırasında, Amerika Birleşik Devletleri, diploma
tik kanallardan, Kuveyt'e, Irak'la uzlaşmama istikametinde telkinlerde bulunurken; Irak'a ise, Ame
rika Birleşik Devletlerinin, Irak-Kuveyt sınır ihtilafında taraf olmadığını, olmayacağını, karışma
yacağını, onların kendi meseleleri olduğu istikametinde telkinlerde bulunarak, âdeta, Irak'ı, Ku
veyt'i çözüme zorlama istikametinde cesaretlendirir ve teşvik eder. Bu zemin üzerinde de, Saddam, 
Kuveyt'i istila eder. Hemen Güvenlik Konseyi toplanır, Irak'ın, Kuveyt'ten çıkması kararı istihsal 
edilir. Irak ile muhtelif görüşmeler yapılır, aracılar görüşür, Türkiye'den gidenler olur, uluslararası 
birtakım şahsiyetler devreye girer; ama, Irak, buradan çıkmaz. Bu arada, tabiî, Amerika Birleşik 
Devletleri başta olmak üzere, Güvenlik Konseyi kararına göre, sayısı 600 bin civarında olan "ko
alisyon görev kuvveti" adı altında bir güç, Körfez bölgesine, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan böl
gesine yığınak yapar ve neticede, 16 Ocak 1991 tarihinde Körfez Savaşı çıkar. Hemen, çok kısa bir 
sürede, Irak güçleri, daha savaşa imkân bulamadan, savaşamadan imha edilir, savaşamayacak hale 
getirilir ve Irak, Kuveyt'ten çıkarılır. 

Bu savaş öncesini şöyle bir hatırlarsak, Ortadoğu'da, İslam ülkelerinde ve Batı'da birçok top
lantılar yapılır ve Irak'ın bu saldırgan tavrına karşı Batılı güçlerin gösterdiği bu kararlılığın, 1948 
yılından beri Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı neden gösterilmediği, bu istikamette alın
mış olan birçok Güvenlik Konseyi kararlarının neden uygulanmadığı sorulur, tartışılır. 

Yine, o günleri hatırlarsanız; Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri başta olmak üzere, Batılı 
güçler, haber organlarına "hele, Irak'ı Kuveyt'ten çıkaralım, ondan sonra da, İsrail'le ilgili kararla
rı uygularız" istikametinde çeşitli demeçler verirler. Irak Kuveyt'ten çıkarılmıştır; ama, İsrail, işgal 
ettiği yerlerde oturmaktadır. 

Bundan yıllarca önce İsrail'in işgal ettiği bölgeleri, Golan Tepelerini tahliye etmesi istikame
tinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili olarak bu bölgeyi tetkik eden bir ga
zeteci grubu, Golan Tepelerini gezerken, Güvenlik Konseyi kararına göre buraları tahliye edip et
meyecekleri istikametinde, bir İsrailli binbaşıyla, aralarında bir konuşma geçer. İsrailli binbaşı -ga
zetecinin yazdığını anlatıyorum- elini şöyle gözlerinin üzerine koyar -bölge, güneşli bir bölge- Go
lan Tepelerinden etrafa bakar "bizi buralardan çıkaracak Birleşmiş Milletlerin, Güvenlik Konseyi
nin bir gücünü görmüyorum" der; yani, alay etmektedir. 

Tabiî, bu gelişmeler, İsrail'e karşı uygulanan politikalar ile Irak'a karşı uygulanan politikalar 
arasında çifte standart olduğunu ve Güvenlik Konseyinin, daha birçok kararında olduğu gibi, bura
da da çifte standart ortaya koyduğunu göstermektedir. 
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Muhterem arkadaşlar, Irak'ın Kuveyt'ten çıkmasından sonra, hatırlarsanız, Irak'a petrol ambar

gosu uygulandı, bugün de devam etmektedir. Saddam'ın iktidardan düşürülmesi istikametinde taz
yikler yapıldı. Irak'ın kitle imha silahlarının imha edilmesiyle ilgili birtakım kararlar ortaya koyul
du ve bunların uygulamasına geçildi. 

Tabiî, burada, Irak'ın kitle imha silahları deyince, hemen hatırıma İsrail'in kitle imha silahları 
geliyor. İsrail, bugün, 250 atom bombasına, nükleer silaha sahip ve bölgeyi de dünyayı da tehdit 
eder bir güçtür ve bölgede bir başka ülkenin de nükleer güce sahip olmaması için -hatırlarsanız- de
vamlı baskı yapmakta, tespit ettiği ülkeyi bazen gidip bombalamaktadır. Nitekim, bundan yıllarca 
önce, bütün dünyanın gözleri önünde, Irak'ın bir nükleer santralını da gidip bombalamıştı. İsrail bu 
şekilde silahlanırken, bu şekilde terör uygularken, Birleşmiş Milletler ye Güvenlik Konseyinin bu
na karşı sessiz kalması; yine, dünyada, Birleşmiş Milletlerin ve Güvenlik Konseyinin, hak ve ada
leti tesis bakımından hiçbir gücü olmadığını, bilakis, tam tersine, Batı'nın menfaatlarını koruyan bir 

' kurum olduğunu göstermektedir. 
Zaten, Kuveyt olaylarının dışında da baktığınız zaman, "Filistin-İsrail meselesinde, Bosna me

selesinde, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında, Çeçenistan meselesinde, meseleyi çözücü hiçbir ta
vır ortaya koymayan Batılı güçlerin Kuveyt meselesindeki bu kararlılıkları nedendir" diye sordu
ğumuzda, tabiî, bunun cevabını hemen vermemek mümkün değildir. Ortadoğu, petrol bölgesi; dün
ya petrolünün yüzde 7Q'iriin rezervlerinin bulunduğu bölge ve büyük üretim gücü olan bir bölge. 
Bu petrolü kullanan da, Batılı sanayi güçleridir; çıkaran, işleyen, rafine eden ve ticaretini yapan da 
Batılı kurumlardır. Irak'a karşı bu yaptırımın arkasındaki temel mesele, bölgede İsrail'i tehdit ede
bilecek güçlerin tasfiye edilmesidir; yine, petrol bölgesinde, Batı menfaatlarını tehdit edebilecek 
güçlerin tasfiye edilmesidir; ayrıca, Ortadoğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde, Batı'nın siyaseti
ne karşı çıkabilecek güçlerin caydınlmasıdır -1990-1991 yıllan hatırlanırsa, içerisinde bulunduğu
muz bu dönem, dünyanın tek kutuplu olduğu bir dönemdir; Doğu Bloku dağılmış, sadece.Ameri
ka'nın önderliğinde bir Batı jandarmalığı var-bu politikaların uygulanmasıdır. 

Bu, perdenin birinci sayfasıdır. 
Perdenin ikinci sayfası ise, savaştan sonraki dönemdir. Körfez Savaşı, bildiğiniz gibi, Irak'ın 

Kuveyt'ten çıkarılmasından sonra ikinci döneme girmiştir. Bu ikinci dönemde, savaşın daha cere
yan ettiği sırada, Amerika Birleşik Devletlerinin, Kuzey Irak Halkını, savaş halindeki Irak Devle
tine karşı, bildiriler atarak, çeşitli yayınlarla, isyana teşvik ettiğini görüyoruz. Buna ait haberler, 
olaylar sırasında, günlük basında bol bol çıkmıştı ve okumuştuk. Tabiî, Irak Devleti de, savaş ha
lindeyken cereyan eden, vaki olan bu isyana karşı, isyanı bastırma istikametinde tavır alınca, Ame
rika Birleşik Devletleri, Kuzey Irak'taki bu insanları Irak'a karşı korumamıştır, koruma gücü oldu
ğu halde, korumamıştır; ayrıca, Saddam rejimini düşürme gücü olduğu halde, düşürmemiştir. Bun
lar, tabiî, bir mizansenin, bir planın safhalarıdır. Kuzey Irak Halkı da, Saddam'ın saldırısı karşısın
da, yüzbinlerle ifade edilecek sayıda, Türkiye'ye iltica etmiş ve 500 bin civarında Kuzey Iraklı, 
Türkiye'ye mülteci olarak sığınmıştır. 

Türkiye, bu safhada, bu mültecilerin iaşesi için, ihtiyaçları için, takriben 200 milyon dolar 
mertebesinde masraf etmiş; ancak, kendi gücünü aşacak bu ihtiyaç karşısında, zaruret karşısında, 
Batı'dan, çeşitli kuruluşlardan yardım istemiştir. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi, 5 Nisan 1991'de, 688 sayılı Kararla, bölgeye yardım gücü gönderilmesini kararlaştırmış; 13 
ülkeden, 21 bin kişilik bir askerî güç bölgeye gelmiştir. Bu Güç^ mültecilerin tekrar Kuzey Irak'a 
dönüş güvenliğini sağlamak üzere birtakım hizmetler yapmış, 30'ar günlük iki uzatmayla bu göre
vini tamamlamış; nihayet, temmuz 1991'de, bu mülteciler Kuzey Irak'a döndükten sonra, Türki
ye'yi terk etmiş bulunmaktadır; ancak, Çekiç Güç'ün ikinci safhasında, yine, Türkiye'de, takriben 1 
800 kişi, 72 uçak ve helikopterden mürekkep, Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz ve Fransız gü
cünün kaldığını görüyoruz. 
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İşte, bugün müzakere ettiğimiz bu karar, hükümet tezkeresi, bu Güç'ün süresinin uzatılmasıy

la ilgilidir. İncirlik, Diyarbakır-Pirinçlik ve Kuzey Irak-Zaho'da üslendirilmiş olan bu Güç'ün yap
ması murat edilen hizmet, yaptığı iddia edilen hizmet, uçuş yasağının denetlenmesi, 36 ncı parale
lin kuzeyine Irak uçak ve helikopterlerinin uçuşunun engellenmesi, denetlenmesi; diğer taraftan, 
Kuzey Irak'a yapılacak olan insanî yardımların korunması, himaye edilmesidir; ancak, bu Güç'ün 
görevinin, geçtiğimiz dört yılda bu istikamette gelişmediğini, Türkiye'de hemen herkesi endişeye 
sevk eden birtakım gelişmelere sebep olduğunu da görmekteyiz. 

Bir kere, bu Güç'ün, Türkiye'de üslendirilmesinden hemen sonra, hepimizi rahatsız eden ve 
daha önce de burada tartıştığımız bir olay var: Güç'ün içinde bulunan bir İngiliz subayının, Hakkâ
ri bölgesinde bir kaymakamımızı, bölgede çalışmalarını yürüten bir kaymakamımızı tokatlamış ol
masıdır. Bu, bir skandaldir. 

İkincisi; yine bu Güç'ün -14 Ocak 1992'de basına yansıdığı üzere- Cudi Dağında sıkıştırılmış 
olan teröristlere, Diyarbakır'dan kalkan Amerika Birleşik Devletleri helikopterleriyle yardım mal
zemeleri atmış olmasıdır. 

Yine, merhum Eşref Bitlis Paşanın, Kuzey Irak'taki bir görüşmeye giderken helikopterinin ta
ciz edilmesidir. 

• Benzeri daha birçok olaylar var; ben, bunun tafsilatına girmeyeceğim; ancak, özellikle altını 
çizerek ifade etmek istediğim husus; Çekiç Güç göreve başladıktan sonra, Kuzey Irak'ta devlet oto
ritesinin yok olması ve bölgede yeni oluşumlara zemin hazırlanmasıdır. Savaştan hemen sonra, Ku
zey İrak'taki, Talabani, Barzani ve diğer grupların liderleri, Bağdat rejimiyle, Saddam ile yeni şart
lar içerisinde bir uzlaşma müzakerelerine girmişken, Amerika Birleşik Devletlerinin, derhal, bunu 
engelleyici müdahalesi, bu gelişmeyi önlemiş ve Kuzey Irak'ı, Irak Devletinin kontrolü dışında ye
ni birtakım gelişmelere doğru itmiş bulunmaktadır. Tabiî, bu, durumu, Türkiye için hiç de arzu 
edilmeyen bir noktaya getirmiştir; o da şudur: Daha önceki dönemde hep Suriye sınırından Türki
ye'ye sızan teröristler, Çekiç Güç'ün bölgede yerleşmesinden sonra, Kuzey Irak'ı üs haline getirmiş
ler ve hatırlanacağı üzere, en son 1995'tc olmak üzere, silahlı kuvvetleriniz, güvenlik güçlerimiz, 
zaman zaman, Kuzey Irak'a operasyonlar düzenleme ihtiyacını hissetmiştir. 1980 sonrası, bu Kör
fez Savaşından önce de, bu tip, çok sınırlı, sınır harekâtları olmuş idi; ama, en son olarak 1995'te, 
35 bin kişilik bir silahlı güç, bütün teçhizatıyla, Kuzey Irak'ta uzun süreli bir operasyon yapmış; Sa
yın Başbakan, bu operasyonun, sınır güvenliği sağlanmadan tamamlanmayacağını, sona ermeyece
ğini ifade etmesine rağmen, yine dışarıdan gelen baskılarla, operasyon sona ermiş; ama, sınır gü
venliği de sağlanmamış bulunmaktadır. Bugün, yine, Kuzey Irak, teröristlerin karargâhı halindedir 
ve ne olacağı belli olmayan bir istikamete doğru ilerlemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Kuzey Irak'taki bu gelişmeler, aslında bizim için bir sürpriz değil; 
mesela, döner, basınımızın 1991 yılı şubat ayını tararsınız, bir değerli basın mensubu, Riyad'dan 2 
Şubat 1991'de geçtiği bir makalesinde, bizim bugün gördüğümüz manzarayı aynen özetlemektedir. 
İsmini de vereyim; Güneri Cıvaoğlu'nun "İki Yarbayla Görüşme" başlıklı yazısı; 2 Şubat 1991. Ya
ni, bugün gelinen noktanın daha ilerilerini de, o zaman, bu Körfez Harekâtını yürüten Amerikan 
birliklerinin sözcü subaylarıyla bir özel görüşmeyle, elçiliklerin tavassutuyla yapılan bir mülakatta 
elde ettiği bilgileri, Türkiye efkârıumumiyesine duyurmuştur; bunlar, zaten burada konuşuldu. 

Şimdi, gelişmeler budur. İçimizde bu mevzularla ilgilenen arkadaşlarımız bilirler; güneydoğu
da ve sınır ötesinde güvenlik meseleleriyle ilgili olan kurumlarımızla yakın görüştüğünüz zaman, 
size söyleyecekleri husus şudur: Evet, Çekiç Güç içinde bizim subaylarımız var, helikopterlerle 
uçuşlarda bizim insanlarımız da olmaktadır; ancak, Çekiç G.üç'ün himayesinde, Kuzey İrak'ta faali
yet gösteren -aynen, bize ifade edileni söylüyorum- 90 ila 100 civarında, birtakım "insanî yardım 
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kuruluşu" adı altında kuruluşlar var ki, bunlar, insanî yardımların ötesinde başka şeyler hazırlamak
tadırlar. Burada, arkadaşlarımız, neler hazırladıklarının tafsilatını da verdiler; yani, bir başka nok
taya doğru götürülmektedir ve bu güvenlik güçlerimiz de, bu gelişmelerden, fevkalade rahatsızdır
lar; ama, maalesef, siyasî iktidarlar, bunun hem Türkiye'yi hem Ortadoğu'yu hem de Kuzey Irak'ı 
nasıl bir tehlikeye doğru götürdüğünü bilmelerine rağmen, Batı karşısında, ABD, İngiltere ve Fran
sa karşısında, Türkiye'nin ve bölgenin menfaatlarını ve geleceğini tehdit eden bu gelişmeler karşı
sında, tavırlarını ortaya koyamamaktadırlar. Maalesef, bu, Türkiye için, felaketi hazırlayan bir hu
sustur. 

Muhterem arkadaşlar, aslında mizansen şudur; bütün bu bilgilerden sonra, şunları değerlendir
mek lazım. Yapılmak istenen, bölgede, bir büyük Ermenistan'ın, bir büyük İsrail'in zeminlerini ha
zırlamaktır. Bunlar, hayalî iddialar değildir. Zaten, İsrail'in hedefi, Nil'den Fırat'a, arzı mevuta sa
hip olmaktır; arzı mevut, vaat edilmiş topraklar. Maalesef, siyasî,bilgi ve kültürü yeterince olma
yan Muhterem Başbakanımız.,. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet.Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin birinci etabının dolmasına çok az zaman kalmıştır; o 
nedenle, gündemin "Sunuşlar" ve "Seçim" bölümündeki bütün işlerin bitimine kadar, birleşimin 
uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

AHMET KABİL (Rize) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ara vermeyeceğim efendim; ara verecek olsam, niye oylarınıza arz edeyim. 

Buyurun, devam edin Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - ...İsrail'i ziyaretleri sırasında "ben, buraya, vaat edilmiş toprak

ları selamlamaya geldim" istikametinde beyanda bulunmuştur ki, bu, gelişen tehlikelerden ne ka
dar bihaber olduğunu göstermektedir. 

Şimdi, biz, 28 Ekim 1995'te, cumhuriyetin ilanının 73 üncü yılında, burada, sınır güvenliğimi
zi, Amerikan, Fransız ve İngiliz Çekiç Güç'üne emanet etmişiz ve burada, bir hükümet tezkeresini 
müzakere ediyoruz. Herhalde, bu müzakere, bu tarihî günde, bu Meclis için en talihsiz müzakere
lerden biridir. 

Muhterem arkadaşlar, işte, asıl yapılmak istenen, bölgede, İsrail'in gücünü yaymak -biraz ev
vel tafsilatıyla arz ettiğim üzere- ve bölgede, Ermenilerin genişlemesi için zemin hazırlamaktır. Ta-

, biî, Kuzey Irak Halkı da, Türkiye'nin güneydoğusundan bazı masum insanlar da, maalesef, bu eme
le alet edilmek istenmektedir. > 

Muhterem arkadaşlar, bölgenin sulh ve huzuru, güvenliği için, yabancı güçlerin bölgeden çı
karılması gerekir. Bölgenin güçleri, bölgedeki Müslüman ülkeler tarafından teşkil edilecek olan bir 
güç tarafından korunmalıdır, bu istikamette yapılanmaya gitmelidir. Bölgedeki petrol menfaalları 
için, Batı güçleri, bölgeyi karıştırmak, tahrik etmek, bölmek ve parçalamak için daima ellerini bu 
bölgeden çıkarmayacaklardır; Türkiye' ye düşen görev de, geçmişte bölgenin lideri olan bir ülke 
olarak, Osmanlı Devletinin banisi ve devam ettiren gücü olarak, bu bölgede, geçmişte beraber ol
duğu bu insanları koruyacak, kollayacak bir bölge gücünün oluşması için mutlaka öncülük yap-
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maktır; yoksa, bölgede İsrail menfaatlarını, bölgede Batı menfaatlarını yayacak olan birtakım ge
lişmelere yardımcı olmak değildir. Allah korusun, bu, memleketimizin geleceği için fevkalade 
elem verici neticeler verir. 

Muhterem arkadaşlar, daha geçenlerde, 29 Eylül 1995'te basma yayılan haberler: "CIA güney
doğuda" Nedir: Bildiğiniz gibi, ABD Kongresi, Türkiye'ye yapılacak olan yardımdan, 5 milyon do
ların ayrılıp, bu bölgede faaliyet gösteren "insanî kuruluş" adı altındaki birtakım ajan kuruluşları
na 5 milyon dolar verilmesini ve bu kuruluşların, Türkiye'ye hesap vermeden, izin almadan, bölge
de çalışmasını sağlayacak bir karar sureti çıkarmıştı. Temenni ederiz ki, müteakip müzakerelerde, 
bu şart kalkmış olsun; ama, bu, şunu göstermektedir: Bu şartın kalkıp kalkmaması mühim değil; 
bu, Amerika Birleşik Devletlerinin ve Batılıların bölge üzerindeki emellerini göstermektedir. Za
ten, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Lozan Barışını da tasdik etmediğine göre; tabiî, Sevr'de 
yapamadıklarını, şimdi, ikinci bir Sevr olarak gündeme getirmek istemektedirler. 

Türkiye'ye düşen görev -arkadaşların sabrını da tüketmeden, toparlıyorum Muhterem Başkan-
bölgenin geçmişte lideri olarak ve inşallah gelecekte de lider ülke olarak, bölgede, bölgedeki top
lulukları, sulh ve sükûn içinde, adalet içinde, beraber yaşamaya götürecek olan şartları, kuruluşla
rı hazırlamak, öncülük etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır. Biz, bu bölgede, Arabıyla, Kürdüy-
le, Türküyle, Acemiyle, bütün Müslüman unsurlarla, kendi bölgemizde, kendi Müslüman bölge
mizde, kardeşane münasebetler içinde, hukuk.içinde yaşamaya mecburuz; bu, bizim kaderimizdir. 
Bölgedışı güçlerden bölgede medet ummak, bölgeyi -Allah korusun- ebediyen birtakım kargaşala
rın içine çekmektir. 

Ben, Refah Partisi Grubu olarak, Çekiç Güç'le ilgili olan bu uzatma kararına karşı olduğumu
zu; Çekiç Güç'ün, derhal memleketten çekip gitmesini; inşallah, zaten, 24 Aralık seçimlerinde de 
iktidara gelecek olan Refah Partisinin, ilk icraatlarından birinin de bu olacağını; herhalde, Hükü
metin de bunu düşünerek üç aylık süreyi getirmiş olabileceğini söyleyecektim; ancak, biliyoruz ki, 
Çekiç Güç'ün süresi 30 Aralık 1995'te sona ermekte. Hükümet, herhalde, Batılı dostlarına karşı bir 
son cemile olsun diye, Refah gelirse uzatmaz diye, üç aylık bir uzatmayı daha Batılı dostlarına he
diye etmek istemektedir. Biz, bunu, burada engellemeye çalışacağız; inşallah, oylarınızla, beraber 
engelleriz. Zaten, iktidar grubuna mensup olan milletvekili arkadaşlarımız da, teke tek görüştüğü
nüz zaman, Çekiç Güç'ün, memlekette meydana getirdiği tahribatı, bölgede meydana getirdiği tah
ribatı açıkça ifade etmekte ve buna taraftar olmadıklarını beyan etmektedirler. 

Maalesef, hükümet baskısıyla bugüne kadar uzatılmış olan Çekiç Güç'ün görev süresinin, in
şallah, bugün, burada reddedileceğini umut eder; hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. • 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz... 
BAŞKAN - Biraz sonra söz vereceğim Sayın Bakan. 
Sayın Abdullah Gül?.. Yok. 

Sayın Recep Kırış, buyurun. (BBP sıralarından alkışlar) 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, Çekiç Güç'ün görev süresinin, yeniden uzatılıp uzatılmaması konusunu 

görüşüyoruz. Bu konu, hakikaten, Türkiye bakımından son derece önemli bir konu. 
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Değerli arkadaşlar, Çekiç Güç konusunu, hangi siyasî partiye mensup olursa olsun, bütün mil

letvekili arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman, ben, şahsen, Çekiç Güç'iin, Türkiye bakımından 
faydalı olduğunu samimî olarak savunan bir tek arkadaşımızı bugüne kadar görmedim; ama, gelin 
görün ki, iş, burada oylamaya geldiği zaman, nedense, milletvekili arkadaşlarımız, parti yönetimin
den gelen talepler do'ğrul tuşunda olacak, kabul doğrultusunda oy veriyor ve Çekiç Güç'ün görev sü
resi uzatılıyor. 

Değerli arkadaşlar, izninizle, Çekiç Güç, hangi gerekçelerle geldi ve zaman içerisinde hangi 
sonuçların doğmasına neden oldu, bunları kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, aslında, Çekiç Güç'ün geldiği günleri hatırlayalım: Bildiğiniz gibi, Körfez 
Harekâtından sonra, Saddam'in, Kuzey Irak'ta girişmiş olduğu birtakım askerî harekâtlar bahane 
gösterilerek, Türkiye'ye büyük bir nüfus göçü meydana getirildi. Şurada, bunu, hemen ifade etmek 
istiyorum ki; aslında, Türkiye'ye gönderilen bu insanların nasıl organize edildiği ve Türkiye'ye bir 
göçe nasıl mecbur edildiği konusu son derece enteresandır; bu, kendiliğinden meydana gelen bir 
hadise değildi, bu, bir tertipti. , 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu bir tertip olmasına rağmen, maalesef, Türkiye, bu tertiplerin yete
rince farkında olarak gerekli politikaları uygulama durumunda olmadı; yine, şefkat yanımız ağır 
bastı ve biz, o insanlara, her türlü ilgiyi gösterdik.. Burada şunu dikkatlerinize arz edeceğim: Tür
kiye, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye göçen o binlerce insana, hakikaten, kıt imkânlarına, kıt maliyesine 
rağmen, her türlü şefkati, merhameti gösterirken, bugün, Türkiye'de, güya insan haklarının olma
dığını ve güneydoğuda insan haklarının ihlal edildiğini iddia etmek suretiyle, bunu, Türkiye'ye kar
şı bir baskı aracı olarak kullanan Batılı ülkeler, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye göç etme durumunda bu
lunan insanlara, zerre kadar yardım elini uzatmadılar, Türkiye, onların bütün yükünü o zaman üst
lendi; bu nokta çok enteresandır, önemlidir. 

Neticede ne oldu; ondan sonra "Kuzey Irak'ta, Saddam'ın zulmünden bu insanlar kaçtılar, Tür
kiye'ye geldiler; o hale göre, Saddam'ın zulmünden bu insanları koruyacak bir yapı oluşturmak la
zım" denildi ve Çekiç Güç'ün gerekçeleri hazırlandı. Ondan sonra, bildiğiniz gibi, Çekiç Güç -Bir
leşmiş Milletler kararlan da o doğrultuda- Amerika tarafından çıkarılarak, 36 ncı paralelin kuze
yinde, Irak'tan ayrı bir bölge meydana getirilmek suretiyle, orada, yeni, ayrı bir yapı meydana ge
tirilmesine neden oldu. 

Değerli arkadaşlar,'Çekiç Güç'ü savunan siyasîlere bakıyorum. Zaman zaman, bildiğiniz gibi, 
şu an Cumhurbaşkanımız, daha evvel Başbakanken ve muhalefette iken, Çekiç Güç'ün Türkiye'de 
konuşlandırılmasına şiddetle karşı çıkanlardan birisiydi. Daha sonra, bugün kendisine sorulduğu 
zaman "Çekiç Güç'ü biz getirmedik ki" diyor. 

Değerli arkadaşlar, işte, Kuzey Irak'ta Çekiç Güç'iin göreve başlamasından sonra meydana ge
len gelişmelere bakalım. Kuzey Irak'ta, adım adım, Irak'ın bağımsızlığından ve toprak bütünlüğün
den taviz verilerek, daha doğrusu bunlar yok edilerek, ayrı bir yapı büyük ölçüde kurulmuştur ve 
Çekiç Güç buna analık etmiştir, Çekiç Güç'ün, himayesinde bütün bunlar olmuştur. » • ' • 

Şimdi, Çekiç Güç'ü savunurken "Çekiç Güç'e biz, kendi topraklarımızda izin vermezsek, Kıb-
rıs'ınRum kesimine gider veya İsrail'e gider veya bir başka yerde üslenir." 

Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri veya Batılı ülkeler bakımından, eğer, Türki
ye'nin dışında birtakım üslere ihtiyaç varsa, zaten, o üslerin bir şekilde temin edilmesi mümkündür. 
Esasen, birtakım uçak gemileri, vesaire, zaten Akdeniz'de dolaşmaktadır; ama, Türkiye vasıtasıy
la, Çekiç Güç'e Türkiye'nin müsaade etmesiyle, orada birtakım gelişmelerin meydana getirilmesi 
ayrı bir planla ilgilidir; nedir bu: Türkiye, gelecekte kendisine oynanacak daha büyük oyunlar kar
şısında, şu andan itibaren, bütün avantajlarını, bütün kozlarını kaybetme durumuna sevk edilmek
tedir. 
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Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, dün, güya Saddam'ın zulmünden ki, o Saddam'ı, Körfez 

Harekâtında ortadan kaldırmayan Amerika'nın kendisidir; bunun da altını çiziyorum. Evet, Sad-
dam, eğer, Ortadoğu'da, ortadan kaldırılması gereken bir lider ise; ABD ve Batılı ülkeler, hakika
ten, samimî olarak bu konuda böyle düşünüyorlarsa, ben size soruyorum; neden ortadan kaldırma
dılar; Irak'ı yerlebir ettiler; ama, orada, Saddam rejimi devam etti, devam ettirildi; çünkü, tezgâh 
ayrıydı. Amerika bakımından, Batılılar tarafından önemli olan, Saddam'ın kendisi değildir; orada
ki petrol kaynaklarının kontrol altına alınması ve Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin azaltılması, 
Türkiye'yi de içine alan bölge ülkelerine birtakım yeni çorapların örülmesi hadisesidir. 

Değerli arkadaşlar, yapılmak istenen nedir; bugün, Irak'ın toprak bütünlüğü ortadan kaldırıl
makta ve Türkiye, buna ses çıkaramayan bir konuma itilmektedir. Türkiye, bir taraftan, resmî de
meçlerinde "biz, Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz" demektedir. Peki, 
Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü bir taraftan savunuyoruz; ama, öbür taraftan, Kuzey 
Irak'taki birtakım siyasî parti liderleriyle, Türkiye, doğrudan görüşmeler yapıyor ve onları muha
tap alıyor. Peki, bu nasıl iştir; bir Dublin Zirvesini nasıl izah edecektir Türkiye. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunlar, Türkiye bakımından bir çelişkidir ve asıl tehlike gelecek ba
kımındandır. Bildiğiniz gibi, dün, Türkiye'ye, Kuzey Irak'tan binlerce insan göçe zorlandı, Türki
ye'ye göç ettiler; arkasından Çekiç Güç geldi. Ondan sonra, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinden bir 
grup insanı göç ettirmek suretiyle, Kuzey Irak'a götürdüler ve dünya siyasî arenasında, bu sefer de, 
Türkiye'nin, güneydoğu bölgesinde, kendi vatandaşlarına kötü muamele ettiği, zulmettiği görüşü
nü süratle ve her gün yaymak suretiyle, Türkiye'nin başına yeni çoraplar örmenin gayretleri içine 
girmişlerdir. Yarın yapılacak olan şey nedir; eğer, Türkiye, Kuzey Irak'taki oldubittiler karşısında, 
Kuzey Irak'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yok eden kararlar karşısında seyirci kalmaya 
devam eder ve oradaki yeni oluşuma destek olursa veya bunu önlemezse, o zaman.aynı şey Türki
ye ile ilgili olarak da gündeme getirilecek ve eğer, Kuzey Irak'ta uyduruk bir devlet kurulursa, bu 
devletin toprakları sadece bu kadar değildir, zaten bu insanların bir kısmı Türkiye'den göçe mec
bur kalmış insanlardır, asıl bunların devamı Türkiye'dedir; dolayısıyla, bu topraklar şuradan şura
ya kadar olmalıdır denecek. 

Değerli arkadaşlar, oyun, plan budur. Türkiye bu oyuna gelmemek, bu ihanet karşısında gere
ken tedbirleri şimdiden almak ve tutarlı olmak mecburiyetindedir. Türkiye, komşularıyla ilişkileri
ni iyi götürmek mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlar, Çekiç Güç'ü savunurken, deniliyor ki: "Efendim, evet. Çekiç Güç sayesin
de Kuzey Irak'a PKK üsteniyor; ama, Türkiye de çok rahat bir şekilde buralarda operasyon yapa
biliyor" 

Değerli arkadaşlar, neticeye gelelim, önemli olan neticedir. Şu sorunun cevabını verelim; Çe
kiç Güç bölgede görev yapmaya başladıktan sonra, Türkiye'nin terörle olan uğraşması, terörle olan 
derdi azalmış mıdır, artmış mıdır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kırış, toparlayabilir misiniz... Lütfen... 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, şunu kesin surette ifade ediyorum ki, Çekiç Güç'ün bölgeye gelmesinden 
sonra, PKK güçsüz hale gelmemiş; PKK güçlenmiştir. Nitekim, biraz önce konuşan arkadaşlarımız 
da ifade ettiler; bu hafta yayınlanan bir dergide, Genelkurmayın da bu konuda çok önemli birtakım 
raporlara, bilgilere sahip olduğu ve büyük sıkıntılar içerisinde olduğu; yani, Çekiç Güç'ün görev 
süresinin uzamasından dolayı bazı rahatsızlıklar duyulduğu resmen yazılmaktadır, ifade edilmek-
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tedir. Maalesef, Çekiç Güç sayesinde PKK güçlenmekte ve Kuzey Irak'ta -biraz önce söylediğim 
gibi- uyduruk, süper güçlerin oradaki menfaatlarını koruyacak yeni bir devlet oluşumu gerçekleş
tirilmeye çalışılmakta ve orada yüzlerce kuruluş, ajan provokatör olarak çalışmak suretiyle, harıl 
harıl, millî menfaatlarımızla asla bağdaşmayan birtakım planları tezgahlamaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunlar ortadayken, ben, hepinizin bu ülkenin millî menfaatlarını so
nuna kadar savunacağına inanıyorum. Bütün bu hakikatler ortadayken ve Çekiç Güç'ün Türkiye'nin 
menfaatına olduğunu ifade edecek en küçük bir unsur ortada yokken, kalkıp, hâlâ, Çekiç Güç'ün 
devamından yana olmak bizlere yakışmıyor. 

Bütün arkadaşlarımı, artık, Çekiç Güç'ün bir an önce Türkiye'den çekip gitmesi için oy kullan
maya davet ediyorum ve bu Parlamentonun da, yüceliğini, azizliğini, Türkiye'nin gerçekten bağım
sız, güçlü, muktedir ve dışarıdan yönlendirmelerle karar verecek bir devlet olmadığını; bağımsız, 
güçlü, büyük bir devlet olduğunu göstermek üzere, Çekiç Güç'e artık, hayır diyelim diyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırış. 

Bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum; deminden, bir takdim tehir hatası yaptık; Sayın Zeki Ünal, 
şahıslar adına yapılacak konuşmalarda birinci sıradaydı; burada bir çizilme olmuş, ben, o çizilme 
nedeniyle isminizi buradan okuyamadım, son konuşmayı'zatı âlinize vereceğim efendim. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, aslında, konuşma sırası bendeydi efendim. 

BAŞKAN-Bu aşamada Sayın Hükümete söz veriyorum. 

Sayın Bakan buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sizleri, şahsım ve Hükümetim adına saygıyla selamlıyorum. Huzur harekatı konusu, 
Yüce Meclisin geçmişte sık sık tartıştığı -bugün de tartıştığı- siz, değerli milletvekillerinin lehinde
ki ve aleyhindeki argümanları çok iyi bildiği bir konudur; bu argümanları yinelemek istemiyorum; 
kısa konuşacağım. 

1991 yılı temmuz ayında başlatılan ve şimdiye kadar Yüce Meclisin onayıyla, genellikle, altı 
ayda bir uzatılmış bulunan huzur harekâtının süresi, yüksek malumları olduğu üzere/önümüzdeki 
aralık ayının sonunda sona eriyor. 

Hükümetimiz, bir yandan, 24 Aralık 1995 tarihinde yapılması öngörülen seçimler neticesinde 
oluşacak yeni Parlamentomuzun bu konuda kendi değerlendirmesini yapabilmesine imkân vermek 
amacıyla ve diğer yandan, yeni bir hükümetin kurulmasına değin geçecek süre zarfında, huzur ha
rekâtına ilişkin herhangi bir hukukî boşluğun doğmasına imkân vermemek gayesiyle, Millî Güven
lik Kurulunun almış olduğu tavsiye kararına uygun olarak, bu harekâtın süresinin, bu kere, sadece 
üç ay uzatılmasını, Yüce Meclisin tasvibine sunmayı kararlaştırmıştır. 

Hükümetimiz, huzur harekâtının genel amaçları dışında vuku bulan veya vuku bulabilecek ge
lişmelere ilişkin endişe ve eleştirilerin bilinci içerisindedir. Bunların çözümü veya izalesi için, el
den gelen her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, öncelikle dileğim, konunun, ülkemizin 
menfaatları açısından, ihtiyatla ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arz ettiğim gibi, huzur harekâtıyla ilgili olarak ayrıntılı 
bir konuşma yapmayı düşünmüyorum; tarihini de biliyorsunuz. Körfez Savaşının 1991 yılında so
na ermesini takiben, 1991 yılının nisan ayında, 500 bin kişilik bir göç dalgasıyla karşılaştık. Bu, bi
zim birçok sorunla karşılaşmamıza yol açtı; bize, iki ay gibi kısa bir zamanda, 200 milyon dolar gi
bi bir de faturası oldu. Göçün, Türkiye için yarattığı sorunları ve bu durumla tek bir ülkenin başa 
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çıkmasının mümkün olmadığını da dikkate alan Hükümetimizin -kimin; Hükümetimizin; siz, biz 
değil, ANAP, DYP, SHP değil, gerekçesini söylüyorum, Hükümetimizin diyorum, bu konuya ge
leceğim- girişimi sonucunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak yönetimine, kendi halkı
na uyguladığı sindirme harekâtını durdurması ve uluslararası toplumun Irak'ta yürüteceği insanî 
yardım faaliyetlerini, engellememesi için çağrıda bulundu. Ayrıca, Güvenlik Konseyi, üye ülkele
ri, göçe zorlanan kitleye yardıma davet etti. Ondan sonra olanları biliyorsunuz. 13 ülkeden 21 bin 
askerî personelin görev aldığı bir yardım faaliyeti başladı, yardımlar dağıtıldı, harekâtın bu ilk aşa
masının süresi iki kere 30'ar gün uzatıldı ve amaçlanan hedeflere 1991 Temmuz ayı başında varıl
dı ve sığınmacıların tamamı veya tamamına yakını Kuzey Irak'a geri döndü. 

İşte bu noktada karşılaşılan sorun; görevini tamamlayan Çokuluslu Güç'ün, Kuzey Irak'tan çe
kilmesinden sonra, bölgede yeni göç hareketlerine yol açabilecek olayların nasıl engelleneceği ol
du. Bunu sağlamak için, gerek Irak yönetimine karşı gerçekleştirilen caydırıcılığın idame ettirilme
si gerekse Kuzey Irak'ta yürütülen insanî yardım faaliyetlerinin sürmesini sağlayacak koşulların ko
runması amaçlarıyla huzur harekâtının ikinci aşaması başladı. 

Harekâtın Türkiye açısından başlıca yararı; ülkemizin ekonomik ve sosyal düzenini ve fizikî 
güvenliğini tehdit eden ve 1988 ile 1991 yılarında iki kere meydana gelen göç hareketinin tekerrü
rünün önlenmesi idi. Bu sonuç, koalisyon ortaklarımızın katkılarıyla ve ülkemize herhangi bir ma
lî külfet gelmeden sağlanıyor. Tabiî bu gerekçe yeni değil; ama, geçerliliğini koruyor, onun için arz 
ediyorum. , 

Diğer temel gerekçeyi, izin verirseniz, lisanı münasiple arz etmek istiyorum. Olası bir göçün 
tekerrürünün önlenmesi olgusu bir yana bırakılacak olursa, huzur harekâtının görev süresinin tek
rar; ama, bu defa üç ay uzatılmasına ilişkin bir karar alınırken, gözönünde tutulması gereken en 
önemli nokta; bu harekâta son verilmesiyle ortaya çıkacak durumun, uluslararası ilişkilerimizin ge
nel çerçevesi içerisinde değerlendirildiğinde, millî çıkarlarımıza hizmet edip etmeyeceği ve huzur 
harekâtının yerine ikame edilecek düzenin, eskisini aratıp aratmayacağıdır. Bu sorulara olumlu ya
nıtlar alınmadan, huzur harekâtına son verilmesi, ülkemiz açısından sakıncalı gelişmeleri, tabiî ki, 
beraberinde getirebilecektir; değindiğim suallere olumlu yanıtları içerecek çabaları yoğun şekilde 
sürdürdüğümüzü de arz etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, komşumuz Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz 
önemi, bir daha yinelememe gerek yok; bunu, defalarca söyledik, her yerde söylüyoruz, koalisyon 
ortaklarımıza söylüyoruz; biraz sonra arz edeceğim Dublin toplantısında da söyledik. Koalisyon or
taklarımız da, her vesileyle, Kuzey Irak sorununun, Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçe
vesinde çözümlenmesini, bunun gerektiğini, kabul ve teyit ediyorlar; söyledikleri bu, yineledikleri 
de bu. Bizim için esas olan, Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü içerisinde, bu komşu ülke hal
kının refah ve mutluluğa kavuşması ve huzur harekâtını gerekli kılan koşulların bir an önce orta
dan kalkmasıdır; Hükümetimizin çabaları da bu yöndedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dikkat buyurmuşsunuzdur, 1991'deki gelişmeleri özet
lerken, Hükümetimizin girişimlerinden söz ettim ve gerekçelendirdim; ANAP Hükümeti demedim, 
yanlıştı demedim. Zira, özellikle dış politikada devletin devamlılığı vardır; bu konularda polemi
ğin hiçbir yararı yoktur, zararı vardır. Sayın Güner ise, siz biz konuşması yaptılar, daha önce ya
nıtlanmış iddiaları yinelediler -tabiî, ne oldu, Sayın DYP ve SHP sözcüleri bunları yanıtladı- ben 
polemikten kaçınacağım, aynı şeyleri yinelemeyeceğim; ancak, yeni bir gelişme olduğu ve zabıtla
ra geçmesi için, Dublin zirvesiyle ilgili olarak, süratle, bir iki şey söylemek istiyorum. 

Türkiye'nin, Dublin sürecinde etkili olmadığı iddiası, gerçeğe uygun değil. Türkiye'nin etki
siyle, Dublin'de, Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü bir defa daha tescil edilmiştir. Kuzey 
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Irak'ın, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir bölge haline getirilemeyeceği ve Türkiye'nin güven
lik çıkarlarının gözönünde bulundurulacağı da kabul ettirilmiştir. Kuzey Irak'taki yerel yönetimin, 
Türkmenlerin ve bölgedeki diğer etnik grupların haklarının korunması da, keza, Türkiye'nin öneri
siyle, kabul edilmiştir. Demek ki, Dublin toplantısında bir şeyler oldu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öyle konular, öyle kararlar vardır ki, lehinde çok sayıda 
gerekçe bulursunuz; aleyhinde ise, belki, bir tek neden veya gerekçe vardır; ama, aleyhteki o ge
rekçenin, o argümanın ağırlığı, lehindeki tüm argümanları gölgeleyebilir. Hele dış politikada -ki, 
güvenlik ve refah politikalarımızın üç temel aracından biridir- ihtiyatla davranmak ve riskleri as-
garîleştirmek en rasyonel yaklaşımdır. Böyle durumlarda yapılması gereken şey, sessiz ve epeyce 
yoğun bir diplomasiyle, aleyhteki argümanın ağırlığını ve geçerliliğini azaltmak veya hatta onu eli
mine etmek; kaldırdığınız şeyin yerine de daha faydalı, daha az maliyetli bir şeyi ikame etmektir. 
Hükümetin yapmaya çalıştığı da budur; bilmem, arz edebiliyor muyum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, Hükümetimiz, bugünkü koşullarda huzur 
harekâtının sona erdirilmesinin, bölgedeki normalizasyon amacına hizmet etmeyeceği, aksine, 
uluslararası ilişkilerimiz ve çıkarlarımızın genel dengesi açısından olumsuz sonuçlar vereceği gö
rüşündedir. Hükümet olarak, konunun muhtelif veçheleri hakkında yaptığımız değerlendirmeler 
neticesinde, huzur harekâtının görev süresinin üç ay daha uzatılmasının, ülke çıkarları açısından 
yararlı olacağı sonucuna varmış bulunuyoruz. Bu hususta, Yüce Meclisin tasvibine mazhar olmayı 
diliyoruz. Konuyu, saygıyla, takdirlerinize arz ederim. 

Sayın Başkana ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tezkereyle ilgili son konuşma, Sayın Zeki Ünal'ın. 

Sayın Abdullah Gül Beyefendiden bir kere daha özür diliyorum; bir yanlış takdim nedeniyle 
belki bugün konuşamadılar; ama, bir fırsatta, değerli konuşmalarını dinleme imkânına kavuşacağı
mızı ümit ediyorum. ' . ; • • • . ' • • 

Buyurun, Sayın Ünal. 

ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çekiç Güç'ün süresinin uza
tılmasıyla ilgili olarak, Başbakanlıktan gelen tezkere üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere, kişi
sel söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, maalesef, şu anda, dışa endeksli dış politikamızın acı meyvelerinden 
bir tanesi olan Çekiç Güç'U görüşüyoruz. 

Bildiğiniz gibi, 1990 Ağustosunda, Irak'ın, Kuveyt'i işgal etmesiyle beraber gelişen olaylar ne
ticesinde, ortaya bir Çekiç Güç çıkmıştır. Her siyasî olayda olduğu gibi, Irak'ın, Kuveyt'i işgalinin 
akabinde meydana gelmiş olan Körfez Savaşı, elbette, gerek siyasî gerek askerî ve gerekse ekono
mik bazı sonuçlar doğuracaktı ve doğurmuştur. Şunu hemen arz etmek istiyorum ki, bu Körfez Sa
vaşı dolayısıyla, Türkiye'nin, tamamen Amerika'nın politikasına endekslenmiş olarak sürdürülmüş 
olan politika neticesinde, ülkemizi ilgilendiren iki tane büyük sonuç ortaya çıkmıştır; bunlardan bir 
tanesi ambargodur, öbürü Çekiç Güç'tür. 

Değerli arkadaşlarım, şunu hemen arz etmek istiyorum ki -belki, bunu, somut bir şekilde bil
meyebilirsiniz- ambargo dolayısıyla ülkemizin ne kadar kaybı olduğunu, Sayın Başbakana vermiş 
olduğumuz bir yazılı soru önergesine gelen cevaptan öğreniyoruz. Sayın Başbakandan gelen ceva
bî yazıda, ortalama olarak, bir yılda, bizim, Irak'a uygulanan ambargo dolayısıyla 7 milyar dolar 
kaybımız olduğu ortaya çıkmıştır. Hemen şunu arz etmek istiyorum ki, bu kayıp, sadece 7 milyar 
dolar değildir; bu kayıp, asgarîsinden 10 milyar dolardır. 
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Peki, dört yıldan beri bu ambargo devam ettiğine göre, ülkemizin ekonomisine etkisi ne ol

muştur; esas itibariyle, Ağustos 1990 yılında ambargo uygulanmaya başladığına göre, dört yıl de
ğil, beş yıldır, bugüne gelinceye kadar 50 milyar dolarlık bir ekonomik kaybımız olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 50 milyar dolan 50 binle çarptığımız zaman, bu, 2,5 katrilyon para ya
par ve Hükümetin 1996 yılı konsolide bütçesi mertebesindedir. 

Onun için, değerli arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum ki, bu ambargo sürdüğü sürece, 
kesinlikle ifade etmek istiyorum, Türkiye, gerçekten, çok büyük bir ekonomik kaybın içerisinde 
olacaktır. Sadece, ekonomik kayıp değil, elbette ki, bunun sosyal etkileri de olmuştur ve güneydo
ğudaki PKK'yı tırmandırmıştır. İşsizlik ve oradaki bazı sosyal ve ekonomik sıkıntılar, o bölgede ya
şayan insanlarımızı büyük bir bunalıma itmiştir. Elbette, bu ambargo, sadece güneydoğuyu değil, 

. ülkemizin tamamını ilgilendirmiştir. Ambargodan sonra, Türkiye, maalesef, kendisine taahhüt edi
len paraları da alamamıştır. Sadece 1 milyar dolar civarında olan parayı Nevv York'taki merkez ban
kasından Türkiye'ye transfer etmişlerdir. Bu da ancak F-16 uçaklarında kullanılabilecektir. 

Bir Mısır 13,5 milyar dolarlık dışborcunu affettirebildiği halde, maalesef, Türkiye'nin, ambar
go dolayısıyla omuzlarına binen ekonomi kayıpları dolayısıyla hiçbir şey yapamamış olması fev
kalade düşündürücüdür ve üzüntü vericidir. 

Değerli milletvekilleri, Körfez Savaşının ikinci önemli sonucu Çekiç Güç'tür. Daha evvelki ko
nuşmacı arkadaşlarımız anlattılar. İlk defa olarak 5 Nisan 1991 yılında gelen Çekiç Güç'ün, şu an
da, 10 uncu kere süresi uzatılmaktadır. Ne zamana kadar uzatılacak; bu da belli değildir. Görünür
deki gerekçesi şudur. Kuzey Irak'ta yaşayan halkı ve Peşmergeleri Saddam zulmünden korumaktır. 
Peki, değerli arkadaşlarım, mademki, Kuzey Irak'ta yaşayan insanların Saddam'ın zulmünden korun
ması söz konusudur ve Çekiç Güç o maksatla getirilmiştir ve Türkiye topraklarında konuşlandırıl
mıştır, mantık olarak, Türkiye'de değil de 36 ncı paralel üzerinde konuşlandırılması gerekmez mi? 
Amerika, 36 ncı paralelin kuzeyinde, esas itibariyle, güvenlik bölgesi olarak, böyle bir bölgeyi ih
das ettiğine göre, bu bölgedeki insanların korunması için de, Güney Irak'tan gelecek herhangi bir 
tehlike karşısında, Çekiç Güç'ün orada konuşlandırılması gerekirdi; ama, böyle olmamıştır. 

Kaldı ki, değerli kardeşlerim, Türk Ordusuna, burada, bir bühtan da vardır. Neden bir bühtan 
vardır: Sanki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çok zayıf, Türkiye Cumhuriyetinin Ordusu çok za
yıf, 800 bin mevcudu olan bir Türk Ordusunun, Irak Ordusuyla veya Saddam'la mücadele edebile
cek bir vurucu silah gücü, ateş gücü yoktur şeklinde değerlendirildiğinde, bu, kendi ordumuz için 
de bir bühtandır. 

Sizin Çekiç Güç dediğiniz gücün mevcudu ne kadardı biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 
Sayın Millî Savunma Bakanının cevaplaması için bir soru önergesi vermiştik ve o zamanki Millî Sa
vunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan'dı, kendilerinin imzasıyla bize gelen yazıda, încirlik'te, Pirinç-
lik'te ve Zaho'da bulunan toplam yabancı personel 1 609, Türk personel 69; toplam uçak sayısı 48 -
bunun 32 tanesi Amerika'nın, 8'er tanesi de İngiltere ve Fransa'nın- 14 tane destek uçağı var -bunun 
11 tanesi Amerika'nın, 2 tanesi İngiltere'nin, 1 tanesi de Fransa'nın- 10 tane de helikopter var. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi aşağı yukarı 1 609 personeli içinde bulunduran bir güç. 
Peki, bizim ordumuzun mevcudu ne kadar; 800 bin. Peki, 800 binlik bir orduya sahip olmamıza ve 
aynı zamanda NATO'un dördüncü kuvveti olarak da böbürlenmemize rağmen, Irak'tan gelmesi 
muhtemel olan bir tehlike karşısında neden böyle bir telaşa düşüyoruz da, orada 300 veyahut da 
500 bin tane Peşmergeyi, Kuzey Irak'ta yaşayan halkı korumak için Amerika'nın isteği doğrultu
sunda Çekiç Giiç'e "evet" diyoruz ve kendi topraklarımızda barındırıyoruz? Halbuki, Çekiç Güç'ün 
geldiği günlerde; yani, 1991 yılında, şu anda iktidar olan DYP ve ortağı CHP -o zamanki SHP- şid
detli bir şekilde ANAP'ı eleştirmişlerdi "Türkiye'nin hükümranlık haklarını, siz, Amerika'ya peşkeş 
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çekiyorsunuz" demişlerdi; ama, şu anda görüyoruz ki, maalesef, bunun tersi olmuştur. Sayın De
mirci'm, 1991 yılında Çekiç Güç ile ilgili konuşmaları, Sayın İnönü'nün konuşmaları önümdedir; 
hatta Sayın Çiller'in konuşması da önümdedir. "Süresi, kimliği, kime karşı yapıldığı ve hukukî da
yanağı belli olmayan böyle bir güç nedir" şeklinde soru soruyor Sayın Çiller; ama, şu anda, maale
sef farklı bir konumda. 

Daha ilginç bir şey söylemek istiyorum: Değerli milletvekilleri, 1993 yılında, yine Çekiç Güç 
konusu görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge veliriliyor. Ben, bu 
önergeyi okuyorum, kime ait olduğunu siz çıkarın: 

"Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürecek biçimde konuşlandırılmış bulunan ve hem varlı
ğı hem de eylemleriyle Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyen, ulusal bütünlüğümüze karşı 
tehdit oluşturan PKK terörüne, Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boşluğunu sürekli kılarak örgütlen
me alanı yaratan Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmamasını; Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt köken
li Irak vatandaşlarının can güvenliğinin korunmasını da Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması an
layışıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - ...insanlık görevi olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin gözeti

mine verilmesini öneriyoruz. Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması, özünde, Türkiye'nin kendi 
çıkarlarını gözeten bağımsız dışpolitika anlayışının terk edilmesi ve bunun yerine yabancı güçlere 
endeksli kalınması anlamına gelmektedir; özellikle de, Amerika'ya boyun eğilmesi niteliği taşı
maktadır. Kendimizi kandırmayalım; Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta bağımsız bir devletin doğuşuna hiz
met etmektedir." 

Değerli kardeşlerim, bu okuduğum önerge, acaba hangi partiye aittir, biliyor musunuz -evet, 
şu anda karşımda oturuyorlar- CHP'ye aittir. İmzalarını da okuyayım: İrfan Gürpınar, Hasan Basri 
Eler, Coşkun Gökalp, Faik Altün ve daha birçok arkadaşımız... 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılında, 1992'de, İ993'te Çekiç Güç'ü buraya getiren Hükümeti, 
ağır bir şekilde eleştiriyordunuz ve hükümranlık haklarımızı Amerika'ya peşkeş çektiğimizi ifade 
ediyordunuz; acaba Amerika mı değişti, sizler mi değiştiniz? (RP sıralarından alkışlar) Ben öyle 
tahmin ediyorum ki -inşallah- şu anda, bu önergeyi veren CHP'li arkadaşlarımız buna "hayır" diye
ceklerdir "hayır" diyecekleri kanaatindeyim. Aslında, Çekiç Güç'le ilgili olarak, Aksiyon Dergisi
nin en son çıkan sayısında, Genelkurmay Başkanlığımızın bir raporu neşredildi. Kıymetli arkadaş
larımın ve hükümet yetkililerinin bunu tetkik etmesini arzu ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum; teşekkür ediyorum. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup oylarınıza sunacağım; fakat, oylamaya geçme

den önce, oylamanın, açık oylama şekliyle yapılması hakkında bir müracaat var; önce o önergeyi 
işleme koyacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Önergenin açık oylamasını arz ve teklif ederiz, 

Şevket Kazan > Abdüllatif Şener Lütfü Esengün 
Kocaeli Sivas Erzurum 
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Ömer Ekinci 

Ankara 

Musa Demirci 

Sivas 

Ahmet Arıkan 

Sivas 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

BAŞKAN - Yeterli imza vardır. 

Şimdi, imza sahiplerini arayacağım. 

28 .10 .1995 
İsmail Coşar 

Çankırı 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Lütfi Doğan 

Gümüşhane 

Abit Kıvrak 

Konya 

0 : 3 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Fethullah Erbaş 

Van 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Şevket Kazan?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. ' 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Ömer Ekinci?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?..Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
Oylamanın şekliyle ilgili, Genel Kurul kararını alacağım. 
Oylamanın, kupaların kürsü önüne konulması ve adı okunan sayın milletvekilinin, oyunu bu 

kupalara atması şekliyle yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, oyunun rengini "kabul, ret, çe-

kinser" şeklinde belirtmesi şekliyle yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Oylama, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 

Tezkereyi 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 gelişimleri 
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 Gü
venlik Konseyinin 688 sayılı kararı da gözönünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kararına dayanılarak başlatılmış "Provıde Comfort-H" Huzur Harekâ
tı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılmış Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1995 tari
hinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına, Çokuluslu Güç'ün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silah-
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lı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin Güç'e katkısı ve bu 
Güç'ün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde ha
rekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kumlunun yetkili kılınması için Anayasının 92 nci maddesine gö
re izin verilmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN - Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oylann ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (İlkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süre
sinin 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına, Anayasanın 92 nci maddesi 
uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresinin yapılan açık oylamasına 279 milletvekili 
arkadaşımız iştirak etmiş; 165 kabul, 111 ret, 1 çekinser, 2 geçersiz oy tespit edilmiştir. Böylece, 
Provide Comfort-II, 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. 

Hayırlı olsun. , 

Gündemin "Seçim" kısmına geçeceğiz. 
VI. - SEÇİMLER 

A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇİK BULUNAN ÜYELİĞE SEÇİM 
1.-Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliğine seçim 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğinde boşalan ve Doğru Yol Partisi

ne düşen bir üyelik için... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Bugünkü gündemde "Seçim" kısmı yok Sayın Başkanım. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Gündemde öyle bir madde yok. 

BAŞKAN - Niye yok? 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Yazılı değil. 

BAŞKAN - Peki, aldım itirazınızı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun, sizin de itirazınızı alayım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bu görüşmelere başlarken, mevcut gün

demde olmadığı halde; siz, grup başkanvekillerini bir araya toplayarak mevcut gündemde olmadı
ğı için konuşulmasını sağlamak üzere bir mutabakat temin ettiniz ve önemli olduğu için, biz de, ge
rek Çekiç Güç gerekse olağanüstü hal için istemeyerek mutabakat verdik; ama, şimdi, şu konuda 
mutabık değiliz. Biz, Danışma Kurulu niteliğinde toplantı olmadan böyle bir seçime geçemeyiz. 

BAŞKAN - Peki efendim, itirazınızı aldım; teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, şu elimizdeki basılı gündem. Bu basılı gündemin şu kısmını açtığınız za
man "Seçim" kısmını görürsünüz; bu bir. İki, bu sayfasında Danışma Kurulunun 22.1.1992 günü 
29 uncu Birleşimde kabul edilen bir kararı var. O kararın sonunda şöyle der: "Salı Ve çarşamba gün
lerinde, birleşimin başında bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyuyla 
yapılacak seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir." (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) Bravo 
yok... Bravo yok. Dün akşam, bana, burada bağırıyordunuz. Şimdi de "Bravo" diyorsunuz...(DYP 
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sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Susun efendim... Bir dakika susun... Yani, işinize geldiği za
man bravo, işinize gelmediği zaman... 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Bravo Sayın Başkan!.. Bravo!.. 

BAŞKAN - Başta da siz Sayın Hoşver, başta da siz!.. Sizin hiç konuşmaya hakkınız yok Sa
yın Hoşver; siz, lütfen, susun!.. İstirham ediyorum susun!' 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız haklılar; niye haklılar; demin, bir toplantı yaptık, istişa-
ri mahiyette; ama, bu toplantıyı sadece, Sayın Kamer Genc'in bir uyarı mahiyetindeki konuşması 
üzerine yaptık. Hakikaten, ben de bir şüpheye düştüm; çünkü, burada "cumartesi ve pazartesi gün
leri sadece, kanun teklifi ve tasarıları" diyor; ama, orada, Danışma Kurulunun aldığı, o ikinci ka
rarda cuma günü de var; dün de yaptık aynı şeyi. Ben, onu burada göremediğim için "bir şüpheye 
düştüm, danışma ihtiyacını hissediyorum" dedim arkadaşlarımıza. Bunu da bunun yanına koyuyo
rum; artı, biraz önce "süremizin birinci kısmının bitmesine çok az kaldı; bu süreyi uzatmak için 
yetki istiyorum; şu manada, sunuşlar ve seçim bölümlerinin bitmesine kadar" dedim, hiçbir grup
tan bir itiraz gelmedi. Mademki, öyle bir şey vardı, niye o zaman itiraz etmediniz. "Seçim" kısmı 
diye zabıtlara geçirdim. 

Bütün bunlar açık beyan olarak ortadayken, yapacağımız iş, bir formalitedir; bu görev benim 
şu anda; çünkü, bu görev hafta başında belirlenir; yani, salıdan salıya belirlenir ve pazartesiye ka
dar da bu görev benim. Bunu, ben yapacağım burada; ya bugün yapacağım ya da pazartesi günü 
yapacağım ve yapacağımız iş, bir sayın grubun aldığı kararı, burada onaylamaktır; bir formalite iş
tir. O nedenle yaptığım iş doğrudur. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Niye uzatıyorsunuz?!. 
BAŞKAN - Efendim, dinleyeceğim... Lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) Dinleyeceğim 

efendim... Bir dakika... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, bakın, siz, bu hadiseyi bu hale getirdik

ten sonra, çok daha gerginleştirmeye hiç sebep yok. 
BAŞKAN - Gerginleştirmiyorum ki... 

, OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sizin için söylemiyorum, müdahale eden arkadaşlar 
için... • , 

BAŞKAN - Yok, onlar da etmiyorlar, sustular. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Pazartesi günü de aynı şey yapılır; yalnız, şöyle bir yan

lış teamül oluşuyor. Biz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, sizin, daha önce, gruplar arasında bir mu
tabakatı sağladıktan sonra geçtiğiniz, bu gerek Çekiç Güç gerek-olağanüstü hal oylamalarıyla ilgi
li görüşmelere, eğer böyle bir mutabakat varsa geçebiliriz; aksi halde bu bir usul olur, yol olur; her 
zaman bu şekilde bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, ihtarınız, çektiğiniz dikkat için ben teşekkür ediyorum; sağ olun. 
Bu, zaten usul, zaten normal usul bu; normal usulün dışında bir şey yapmıyoruz. İstirham ediyo
rum; sadece bir formaliteyi yerine getiriyoruz efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Normal usul olduğunu söylüyorsunuz; burada, gündem 
var?!. . ; • . . ' 

BAŞKAN - Var efendim; var işte seçim maddesi. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Gündemde, birincisinde ne diyor: "Başkanlığın Genel 

Kurula Sunuşları" değil mi? 
BAŞKAN - Evet, yaptık. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Burada neler olduğu belli mi; belli. "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" diyor; var mı öyle bir şey; yok... 

BAŞKAN"- Yok ki... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ama, buraya yazılmış. "Seçim" diye bir şey var. Bura

ya hiçbir şey yazılmamış. Ondan sonra... 

BAŞKAN - Yazmak şart değil efendim. 

YILMAZ OVALI (Bursa) - Hiçbir zaman yazılmamış. 
BAŞKAN - Yazmak şart değil, öyle bir kaide yok. Sayın Grup Başkanvekili, öyle bir kaide 

yok; aksine, daha önce aldığınız Danışma Kurulunun kararını okudum size; seçimlerin her gün ya
pılacağına dair. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 
. BAŞKAN - Efendim, bu konuda daha fazla münakaşa açmıyorum; lütfen, istirham ediyo

rum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, sizi de dinleyeyim efendim; buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Lütfediyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz sakin olur musunuz... Biraz sakin olur musunuz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, uygulamanız konusunda, bizim, biraz 
önce vermiş olduğumuz muvafakatin sunuşlar bölümünün tamamını kapsadığı gibi bir yorumda 
bulunabilirsiniz, ona itiraz etmeyeceğiz; ancak, gerekçenizde, Danışma Kurulunun kararını delil 
olarak gösterdiniz. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Genel kararını... 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) - Danışma Kurulunun bu bir numaralı kararı, normal ça
lışma günlerine aittir. Hergün seçim yapılabilmesi, işaret oyuyla birtakım işlerin bitirilebilmesi hu
susu vardır; ama, o normal çalışma günlerine münhasırdır; bundan sonraki uygulamalar yönünden 
bu ayırımı ifade etmek zorundayım. Halbuki, grup önerisiyle kabul edilen, cuma, cumartesi ve pa
zartesi günlerini, istisnai çalışma günlerini bu tarzda kullanmak mümkün değildir; bunlar, istinai 
günlerdir. 

BAŞKAN - Yorumunuza saygı duyuyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Aslında, bu seçim bugün yapılamaz; ama, zati âliniz, 

daha önceki Danışma Kurulu mahiyetindeki toplantımızı, sunuşların tamamını kapsayacak şekilde 
yorumluyorsunuz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan; yorumunuza saygı duyuyorum. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Ateş; eklemek istediğim bir husus var: 

Biliyorsunuz kiv Meclis, karar verdiği zaman, İçtüzüğe göre, normal çalışma günlerinin dışın
daki günler de, artık normal çalışma günleri haline gelmiş olur, bir şey değişmez; yani, bu normal 
gündü, bu anormal gündü diye, o karardan sonra artık ayırmamız mümkün değil. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İkinci maddesi efendim... 
BALKAN - Ben, yorumunuza saygı duyduğumu ifade ettim, bunu ekledim. 
Sayın Ateş, sizin görüşünüzü de alayım efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum ve değerli bir grubu
muzun, şüphesiz ki, Meclis Başkanvekilini önermesi ve bunu, burada oylatması da doğal bir hak
tır; ancak, ister genel gündemde olsun ister böylesi özel gündemde olsun, buraya yazıldı diye bu iş
lemin yapılması diye bir kaidenin olmayacağı görüşündeyim; neden: Şimdi, burada, 5 inci madde
de "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması" deniliyor. Şu anda, ben, Divana veya Meclis Başkan
lığa bir dilekçe ile müracaat etsem, burada, 5 inci maddede de var diye işleme alacak mısınız; ala
mazsınız. 

BAŞKAN - Meclis Araştırması bir denetleme fonksiyonudur, denetlemenin hangi günlerde 
yapılacağı da, burada yazılmıştır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Burada numara verildi diye, gündem oluşturulamaz. Bu
nun, biraz önce sizin Başkanlığınızda yapılan Danışma Kurulunda... 

BAŞKAN - Danışma Kurulu yapmadık efendim; istişari bir toplantı yaptık. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Ama, Danışma Kurulunda da bu görüşülmemiş; yok. 

BAŞKAN - Efendim, zaten görüşülmez, Sayın Ateş; Danışma Kurulunda böyle şey görüşül
mez efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, bunu koyamazsınız buraya... Olur mu 
efendim? 

BAŞKAN - Efendim, yorumunuzu aldım, zabıtlara geçirdim; buyurun efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şey ifade edebilir miyim? 
BAŞKAN - Nedir, Sayın Kapusuz? (DYP sıralarından gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, siz, biraz önce "oylama yaparken, hiçbir gruptan iti

raz almadım" dediniz. 

BAŞKAN-Evet. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben, buradan, Sayın Başkan karar yetersayısı istiyorum diye 

ikaz ettim; fakat, fark etmediniz; isterseniz zabıtlara bakabilirsiniz. 

BAŞKAN - Hiç duymadım efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zabıtlara bakabilirsiniz. 
BAŞKAN - Kâtip arkadaşlarıma sorayım. ' 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zabıtlara bakabilirsiniz. 
BAŞKAN - Efendim, güzel, tamam, pekala, kâtip arkadaşlarıma sorayım. 

Öyle bir şey duydunuz mu efendim? 

KÂTİP ÜYE ABBAS İNGEAYAN (Bolu) - Hayır. 

BAŞKAN - Ben duymasam, onlar ikaz ederdi beni. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Zabıtlar yalan söylemez. 
BAŞKAN - Gayet tabiî, zabıtlardır esas olan; ama, bakın, bir hatamız varsa, onu tamir ederiz, 

ayrı mesele. O zaman, benim o sözümü tamir etmem lazım, hiçbir gruptan itiraz almadım; Farz edi
niz ki, o itirazı aldım ve o itirazı siz yaptınız, ben baktım, karar yetersayısı olmasaydı resen "karar 
yetersayısı yok" derdim zaten. 
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SAÜH KAPUSUZ (Kayseri) - Demek ki itiraz oldu... 

BAŞKAN - Efendim, peki, itiraz olduğunu kabul ediyorum Sayın Kapusuz. Neticeyi değiştir
mez, Meclis oylamış ve karar vermiştir; onu söylemeye çalışıyorum. Sizi kırmak için değil, sizin 
sözünüze değer verdiğimi belirtmek için söylüyorum. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - İtiraz, sadece karar yetersayısına değil, o işi yapamaya
cağınız hakkındaydı. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğinde boşalan ve Doğru Yol Partisi
ne düşen 1 üyelik için, Bursa Milletvekili Mehmet Gazioğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

III . - YOKLAMA 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Yoklama istemi var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, biraz önce geçtim oylamaya. , 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Hayır... Hayır... = 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır, öyle yağma yok, 

BAŞKAN - Peki, efendim, yoklama yapacağım! Buyurun, oturun. 

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... Yoklama yapacağım efendim... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim bir dakika... Lütfen... İstirham ediyorum... Yoklamayı da yapacağım sayın milletve
killeri; lütfen, oturun efendim. 

Adana'dan başlıyorum efendim. 

Hiç merak etmeyin efendim 20 dakika fark eder. Oturun lütfen... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, yoklama önergesini okumadınız. 

BAŞKAN - Efendim, o milletvekillerini burada gördüm; ama, bir kere daha okuyorum: 
Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı olmadığı kanaatindeyiz; yoklama yapılmasını arz 

ederiz. 
Sayın Şevket Kazan?.. Burada. 

Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 

Sayın Ömer Ekinci?.. Burada. 

Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Sayın Hüsamettin Korkutata?.. Burada. v 

Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 

Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 

Sayın Bahaddin Elçi?.. Burada., 

Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 

Sayın Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Bütün arkadaşlarımız buradalar. Ben, biraz önce tespit ettim zaten; o nedenle bir endişeniz ol

masın, zabıtlara geçiyor. 
Lütfen efendim, bu arkadaşlarımız yoklama yapılıncaya kadar ayrılmasınlar; çünkü, zaten, 

yoklamada var kabul ediliyorlar. * 
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Adana'dan başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; ara verme halinde de olacağını 

sanmıyorum. 

NEV2JAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, şöyle arz edeyim efendim: Sayın Cumhurbaş
kanının bu akşam Köşkte resepsiyonu var ve arkadaşlar mecburen üçe bölünmüş durumda. Bu 
bakımdan, çoğunluğu bir defa daha arayalım. Uygun görürseniz yarım saat ara verelim. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, bakın, ben, bütün iyiniyetimi kullandım. Bu iş -arz ediyorum tek
rar- bir tasdikten ibarettir. Ha bugün tasdik etmişiz ha pazartesi günü tasdik etmişiz; bir şey 
değişeceğini sanmıyorum. • 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, istirham ediyorum; 15 dakika ara verir 
misiniz... 

BAŞKAN - 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 20.16 

• ® _ . 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. Bir kere daha ara vermemiz 
halinde de olacağına kanaatim yoktur. 

Alman karar gereğince, 30 Ekim 1995 Pazartesi günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. ' 

Kapanma Saati: 20.47 
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On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin 19.11.1995 Tarihinden İtibaren Dört Ay Süre 
İle Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Sefahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tarih Köse 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
293 
213 
71 

3. 
6 

135 
22 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Ali Dinçer 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner 
0 . Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Sami Sözat 

Kabul edilmiştir 

' • ' . . . -

BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özver 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
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ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensanoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
MehmetÖzkaya ' 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
ErgunÖzdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Abdullah Kınalı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

B : 1 7 28 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Kadir Ramazan Coşkun 
Tansu Çiller 
Elaattin Elmas 
İsmail Safa1 Giray 
Engin Güner 
Sabri Öztürk • 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Tunca Toskay ' 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
ErkutŞenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün • 
Sejahittin Karademir 
Recep Kırış , 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
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KAYSERİ 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
AlaettinKurt 

. KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın , 
Mehmet Keçeciler 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Can uyar 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 

\ .' MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

; Osman Seyfi 
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NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yiizbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ömer Faruk Ekinci 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BURSA 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
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İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

(Reddedenler) 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan ' 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
İbrahim Gürsoy (İ.A.) 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
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TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 

, Ahmet Remzi Hatip 
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Abit Kıvrak 
Mustafa Ünal di 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpmar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 

(Çekinserler) 
İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 

(Geçersiz Oylar) 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
HATAY 
Mehmet Dönen 

(Oya Katılmayanlar) 
AYDIN 
İsmet Sezgin (Başkan) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Oztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen (B.) 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Cavit Çağlar (B.) 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Feridun Pehlivan 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
ŞIRNAK 
Mahmut Al inak 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin (B.) 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer (B.) 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İbrahim Özdiş 
AhmetŞanal 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Koksal an 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA. 
FaikAltun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal (B.) 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
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GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Melike Tugay Haşefe 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (B.) 
Recep Ercüment Könukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Mehmet Sevigen (B.) 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
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İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
İlhan Kaya 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Coşkun Gökalp 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar (B.) 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
KONYA 
Osman Nuri Özbek 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Akın Gönen 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Erman Şahin 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
ORDU 
Bahri Kibar 
RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN . 
Cemal Alişan 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Abdürrezak YaVuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye Özver 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
VAN • 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

• Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2 
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

f3ı 

4 
1 
2 
3 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Güç'ün Görev Süresinin, 31 Aralık 1995 Tarihinden 
itibaren Üç Ay Süre ile Uzatılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca, İzin Verilmesine 

Dair Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
EthemKelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tarih Köse 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
İbrahim Tez 

Üye Sayısı : 450 
Kullanılan Oy : 279 
Kabul Edenler : 165 
Reddedenler ; 111 
Çekinser : 1 
Geçersiz Oylar : 2 
Oya Katılmayanlar : 149 
Açık Üyelikler : 22 

(Kabul Edenler) 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat -
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

Kabul edilmiştir 
• :. • . ' . ' ; . ' ' - • • ' / 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

• Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özver 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Neyzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Âteş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 

x Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut. 

- 3 3 8 -



T.B.M.M. 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükeİ 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
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 
İbrahim Gürsoy 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Erdal İnönü , 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

B : 17 28 . 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahittin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güncr 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratl ıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

- 339 -

1995 0 : 4 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

10. 



T.B.M.M. 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Sağdıç 
BAYBURT 
BahaddinElçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
BOLU 
Abbas Inceayan 
BURSA 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKIRI 
ismail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

B : 1 7 28 .10 
(Reddedenler) 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Recep Ercüment Konukman 
Ali Oğuz 
Hasan Hüseyin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Nevzat Çobanoğlu 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Abdullah Gül 

1995 0 : 4 

Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan ' 
KONYA 
MusaErarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
M. Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Akın Gönen 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS ; 

Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 

3 4 0 -



T.B.M.M. 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Salman Kaya 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
O Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal (B.) 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
İsmet Sezgin (Başkan) 

28.10 .1995 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

B : 1 7 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Fethullah Erbaş 

(Çekinser) 
İSTANBUL 

Algan Hacaloğlu 

(Geçersiz Oylar) 
BALIKESİR HATAY 
Abdülbaki Ataç Mehmet Dönen 

0 : 4 

(Oya Katılmayanlar) 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Cavit Çağlar (B.) 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Adnan Keskin (B.) 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (B.) 
Mehmet Batallı 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Melike Tugay Haşefe 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (B.) 
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T.B.M.M. 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğul tay 

. Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Mehmet Sevigen (B.) 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 1 
Ersin Faralyalı 
ilhan Kaya 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlü 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
M. Sadık Âvundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar (B.) 
Cemal Özbilen 

B : 1 7 28 .10 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
ismail Amasyalı 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı (LA.) 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
ORDU 
Bahri Kibar 
RİZE 
Mustafa Parlak, 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 

1995 0 : 4 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
S İ V A S •'•• 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol ' 
Fethiye Özver 
TOKAT 
Güler ileri 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhön 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2 
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

A 

4 
1 
2 
3 

1 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
17 NCt BİRLEŞİM 28-» 10 * 1995.' CUMARTESİ Saat : 13.30 

",.: - 1 
. ' BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin 19.11.1995 tarihinden itibaren 
dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

2. — Ülkemizde (Konuşlandırılan Çok Ulus'lu Güç'ün Görev Süresinin, 31 Aralık 
1995 Tarihinden İtibaren Üç Ay Süre ile Uzatılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi 
Uyarınca, İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

• . . . - • • • • " ; - . • ; 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 • 

SÖZLÜ SORULAR 

• 

»ı>" •c33>-0'«BB»—--"fr-



;• KÂNUN TASARI VE TEKLİFJLERÎYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İ!. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayıh 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına tişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı i 58 ve 58'e l'indi'Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik 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 Sanayii ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, i/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 Hükmümde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiktik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan, ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S .Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5, — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ite 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 ye 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 Değişildik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (i/l 66, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ıracı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla ••Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında-Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

. — . 2 ' . — ' • 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN'GELEN DİĞER ÎŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihli : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 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 içişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine .ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz 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 : 23.3.1994) 

14, — 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) 

15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayıh 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 16. — 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) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinlin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave 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 18.'— Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzenine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
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Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemiirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve • Meclis Soraşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi ; 12.5.1992) 

X 20. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992) . , • • 

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

22. — 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) 

23. — 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'nün 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) 

24. — İl 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) 

,. 25. — 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 : 24.4.1992)'•' 

X 26, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat
kap'in; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 
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23. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahim'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değişülriilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmüm
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) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri. Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Elemen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

30. —Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 
867) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Bk Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komiisyoıılan raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

32. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili Is-

33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : .852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

_ 5 _ 
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351 — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına îlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

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

X 37. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Traflik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekilli Bahaddün Eilçİ ve 19.Arkadaşının. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Marufiıı ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, '.İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya. Millet-
vekil iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş .Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Saym : 860) (Dağıtma ta
rihi : 9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğ'Mm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağılma tarihi : 14.11.1994) 

39,, — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesıiııde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamın Tasarısı ve İçişleri Konııiısyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

41. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanuni Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı :' 778) (Da
ğıtma tarihi : 13.2.1995) 

42< — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 
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43. — 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) 

44. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısı ve MliMî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarM ı 2.4.1993) 

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

46. — 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 İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Say isi : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) • 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayülı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin. Son Fıkrasının Değiştiril-: 

mesii ve Bu Kanıma Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amiiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi.ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Büdiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,-'Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) 

49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

50. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

51'. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi ; 2.7;1992) 

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

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

54, — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihli : 8.1,0.1992) 

55, — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 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) 

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

57. — 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) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi i 12.2.1993) 
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59. — 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. Sayı
sı : 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 60. — 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) 

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

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

64. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nım Tasarısı ve Adalet Komisyonu R.aporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992) 

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

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa-
ysıı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) . " . , • 

67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile İJ.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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68. — izmir 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) , 

''' 69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177'Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-

— 9 — (17 nci Birleşim) 
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mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu .Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfilc 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 1.16 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) 

71. — 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) 

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

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

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992) 

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

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

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

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

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkıa-

. da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç 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) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7, nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
Pağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili ismail 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) 

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

86. — 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) 

87. — 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) 
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88. — 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) 

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

90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Blir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Miskin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi. : 5.11.1992) 

9.1. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden Ahnan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu •İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Tekili ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

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

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

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

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kaflun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihli : 11.1.1993) 
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98. — 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) 

99. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, 205 Sayılt Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının 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) 

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

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri, Hakkında Kânunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Saydı Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 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) 

108.— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi-: 1.3.1993) 

109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 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) ; 

110. — 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) 

111. — 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) 

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

113.— 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. SayiLsı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) .•'•'.. 

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

115. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1 /512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116. — Samsun Milletvekili Ilyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117. — Manisa Milletvekili Tevfik Dıker'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) 

118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi ; 18.5.1993) 
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119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri,; Köy ve Mahaılle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
înoelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

121. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanıma Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

123. — 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) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip 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) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

126. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun TeklMi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — 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) 
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128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Meri 
ve Takibi 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) 

129. •— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşier 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

131. — Eskişehir Milletvekili t Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11,1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim ••'Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi,: 31.12.1993) 

132,— Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar 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) 

133, — Çorum Milletvekili' Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki. Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134j — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1 /662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — 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) 

136. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — §u-nak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ,ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) Î(Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 
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138. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin .Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma1 tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/664) (S. Sayısı: 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — 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) 

141. —- 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 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 ta
rihi : 23.3.1994) 

142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ye Yetkilerine Dair Kanun Tasa
mı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) < 

145. — Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S, Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) V 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve. Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S .Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı: 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152.— Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, 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 Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153., — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nın 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) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku-
nulmazlıklarınıın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) . 

157., — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan NamaFın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

160. — 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 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

162. — 5434 Sayılı T. C. 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) 

163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 164. — 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 Maddes: Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 ııcı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti-
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

; ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortaılar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172.— İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyışleri 
ve Plan ve Bütçe, komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve îçiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı,: 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayıh Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) •'.. 

178. —<' Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş-
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kiin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısr-; 708) (Da
ğıtırla tarihi : 13.10.1994) 

180. — 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 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyjşleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 182. — 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) 

183. — 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) 

XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 186. — 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 187. — 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 : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve 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) 
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X 190. —Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) , 

X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişıleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192. — 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 193,—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) (Dağılma tarihi : 14.11.1994) 

X 194.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da 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 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 198. — 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) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komlisyonlan 
raporları (1/761 )(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. — 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 201, — 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 202. — 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 komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin 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) 

204. — İstaribul Milletvekili Sabri öztiürk 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 Alınma Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. — 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) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 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 208. — 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 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
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X 209* — 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 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması 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) 

*•' X 211.—Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (i/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kurutuş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde-Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) 
(S; Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. - Afyon Milletvekili ismet 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) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve. Plan ve Bütçe Komisyonu Rapoıu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da-, 
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 

Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma Önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma, tarihi : 24.2.1995) 

217, — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) 
X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler 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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X219.— Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı: 791) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi vo Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
pora (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğü^ 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) 
(S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanuı 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) ... . 

227. — Yükseköğretim Kuramları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
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) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) . 
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229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili 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) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alnıma öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta-
.rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kammunun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

s 234. — 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) 

235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşımn; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesıine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ile Ankara Milletveküi Yücel Seçkiner ve 7 Ar-
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kadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1216) {S. Sayısı : 818) {Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 239. — Türkiye Cummhuriyeti ile Estpnya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği
tim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları Taponları (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi. : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa" İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) 
X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243., — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu,(2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

244<—İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıl cesir Milletvekili Melih Pabııçcu-
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi.ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) -

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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247. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin 'Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — 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) 

249. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ye İl 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) 

251.— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya! İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 3'8 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

253. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm; 657 Sayılı Kanunun İ00 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) 

255. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 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) 

256.— Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

__ 28 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

. 257. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (Ş. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

259. — 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) 

260. — 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) (Dağıtma tarihi: : 5.6.1995) 

261., — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 637 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) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

262. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) ' 

263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yıimaz'm, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın 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) 

264. — 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'nıın Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 265. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

_ 29 — 



7 
KANUN -TASARI VE TEICLİFLERtYLE 

• KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 266. —: Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) 

267. — 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 Meclisi 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 268. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergıilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 269. —Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181), 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

271. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

272. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtanı tarihi : 22.6.1995) 

273. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet-
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vekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı -: 
865) pağıtma tarihi : 22.6,1995) 

274. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

275. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) {S. Sayısı :. 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) ' 

276. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (2/109Ş (S. Sayısı : 754'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

277. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet, Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve 
Münif tslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Çakır'ın, Aksaray Milletvekilleri Mahmut öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ın, Erzurum Milletvekili îsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun 
Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'm,, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altırier'in, Konya Milletvekili 
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'ın, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut öztürk, Halil Demir, îsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özbilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan•' Ekmen'in, Bayburt Milltvekili Ülkü Güney? 

in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının, 
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğlu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
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menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256, 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) 

278. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41. Sayılı.Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi: 14.8.1995) 

279. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14,8.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— 32 — 


