Türkiye'nin dostluğunu ve yapabileceklerinin kav
ranması ve kavratılmasmın önemli bir mesele oldu- •
ğuna işaret eden Ağar, şunları söyledi:
"Burada soğukkanlılık içinde meseleyi takip eden
herkes, Türkiye'nin bu gücünü kavradığını düşünü
yorum. Aynı kaderi paylaşan insanların yapacağı,
demokratik birlikteliği sergileyebilmektir. Kerkük,
bu yönüyle yeni bir barışın, huzurun ve birlikteliğin
sembolü olarak ortaya çıkabilmeyi başarmalıdır.
Burada herkesin üzerine düşen sorumluluklar var
dır. Bunun yerine getirilmesi noktasında Türki
ye'nin dikkati ve gücü vardır. Türkiye'nin elinde se
çenek olarak verilen her görevi yüzünün akıyla ba
şarmış silahlı kuvvetleri vardır. Türkiye, bu yola
girmemek konusunda dikkatini muhafaza etmekte
dir."

Kapalı Oturumların
"İşitmeyen" Tanıkları
M

am

Meclis Bülteni- Kerkük'teki gelişmelerle ilgili
olarak TBMM'de 18 Ocak'ta yapılan ön görüş
menin ardından 23 Ocak'ta yapılan kapalı
oturumda, milletvekillerinden başka Tutanak
memurları ve işitme engelli kavaslar görev
yaptı. Meclis'te daha önce yapılan bütün ka
palı oturumlarda olduğu gibi 23 Ocak'taki ka
palı oturumda 21 yıldır TBMM'de çalışan Ha
tice Çörten ile 15 yıllık
memur İzzet Bozkurt
görev yaptı.

Ağar'dan Seçim Sisteminde
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Meclis Bülteni- Doğru Yol Partisi Genel Başkanı
Mehmet Ağar ve beraberindeki milletvekili ar
kadaşları, 9 Ocak'ta TBMM Başkanı Bülent
Armç'ı ziyaret etti. Ağar, yaptığı ziyarette seçim
sisteminde yapılmasını istediği değişiklikleri
Başkan Armç'la görüştü. DYP Genel Başkanı
Mehmet Ağar, Türkiye milletvekilliği ihdasmm
bir çok sıkıntıyı ortadan kaldıracağını düşün
düklerini belirterek, "Milletin arzuladığı kendi
milletvekilini seçme iradesi sistemleştirilebilir"
dedi. Bunun 1991 yılında uygulandığını ve
olumlu sonuçlarının gözlendiğini sözlerine ekle
yen DYP lideri, bütün partileri bu konuda du
yarlılık göstermeye çağırdı. T.C Kimlik numara
larıyla seçmen kartlarının örtüşmesi gereğine
dikkat çeken Ağar bu konuda gerekli altyapı ol
madığı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.
Bu yöntemle katılımının düşük tutulması riskiy
le Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu kaydeden
Ağar daha güçlü bir altyapı oluşturulması açı
sında bunun bir dönem daha ertelenip ertelene
meyeceği hususunu düşündüklerini ifade etti.
Ağar'm gündeme getirdiği konuları destekledi
ğini belirten TBMM Başkanı Bülent Armç,
"2001'de ideal seçim sistemi üzerine kapsamlı
bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmanın sonuçları
nı Grup Başkanı sıfatıyla yaptığım konuşmada
belirttim. Seçim sisteminde de buna dair bir ça
lışma yapıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi baş
vuru üzerine bunu iptal etti. Bunun iptaline rağ
men, 100 milletvekili parlamentoya girdi ve o
dönem parlamento 550 milletvekilinden oluştu.
Bunun gibi tercihli oy da 91 seçimlerinde uygu
landı. Yararları mahzurları tartışıldı fakat tercih
,
sistemi, arkasında halk deste
ğinin çok olduğu adayların
öne geçmesini sağlar" dedi.
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