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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Körfez krizi ile ilgili gelişmeler hakkında tçtüzüğün 60 inci maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre Hükümetin açıklamada bulunmasına ve gerekli kararların alınmasına imkân vermek üze
re Genel Kurulun cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günlerinde de toplanması; görüşmeler ta
mamlandıktan sonra veya Hükümetin söz istemi olmadığı takdirde, gündemdeki diğer konula
ra geçilmeksizin, varsa, Başkanlık sunuşları yapıldıktan sonra birleşimin sona erdirilmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizi sebebiyle, öncelikle 
Ortadoğu'da barışın ve istikrarın yeniden tesisi için 678 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Kararını desteklemek ve ülkemizin muhtemel tehlikelere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini 
sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hâsıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin 
yüksek menfaatlanm etkili bir şekilde korumak ve kollamak, hediselerin seyrine göre ileride 
telafisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik süratli ve dinamik bir politika izlenmesine 
yardımcı olmak üzere; lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak 
şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetle
rin Türkiye'de bulunmasına, bu kuvvetlerin kullanılmasına Anayasanın 92 nci maddesi uya
rınca izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu. 

Tezkere üzerinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in açıklamalarından so
na, SHP Grubu adına Genel Başkan tzmir Milletvekili Erdal tnönü, DYP Grubu adına Genel 
Başkan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, ANAP Grubu adına Devlet Bakanı Kâmran 
tnan; Hükümet adına Başbakan Yıldırım Akbulut ile, 

Şahısları adına, tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet 
Kaşıkçı aynı konuda birer konuşma yaptılar, 

tstem üzerine ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda, Başbakanlık tezke
resinin ve 

22 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında Lahey'de düzenlenecek olan, "Parlamenter Demok
rasi ve Uluslararası Güvenlik Politikası" konulu konferansa TBMM'yi temsilen iki üyenin ka
tılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresinin; 

Kabul edildikleri açıklandı. 
18 Ocak 1991 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 17.34'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir İstanbul 

Ali Sami Akkas Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 1 . 1991 Cuma 

Teklıfkr 
1. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanununa İki Fıkra ve HU Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/461) (Millî Savunma ve içişleri komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi : 15.1.1991) 

2. —Konya Milletvekilleri Haydar Koyuncu ve Mustafa Dinek'in, 18.3.1924 Tarih ve 442 
Sayılı Köy Kanununa 20.5.1987 Tarih ve 3367 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 16 ncı Maddenin ikinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/462) (içişleri ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1991) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Digor ilçesi Dolaylı Köyünün öğretmen ihtiya

cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1813) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.1.1991) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1814) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1991) 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkın
ma Programı (UNÎDO) arasında ele alınan projelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1991) 

4. — Giresun Milletvekili Rüştü Kurt'un, Karadeniz'de Yunus balığı avlanmasının yasak
lanmasının nedenlerine ilişkin Tanm Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1816) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Sayın Milletvekillerinin, salonda 

bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. (Denizli Milletvekili İsmail Şengün'e 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Dünkü birleşimde alınan karara göre, İçtüzüğün 60 inci maddesi uyarınca Hükümetin bir 

söz talebi bulunmadığından, gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — Artvin Milletvekili Hasan Ekhci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/263) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, komisyondan istifa yazısı vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılığına seçildiğimden dolayı, vakit bulamadığım 

için, üyesi olduğum KİT Komisyonu görevinden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Hasan Ekinci 
Artvin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, İncirlik ile ilgili olarak, Hükümet bilgi versin. 
BAŞKAN — Enredersiniz efendim; ileteyim... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne için toplandık?!. Bilgi istemek hakkım değil mi? Ben, 

milletvekiliyim... 
BAŞKAN — Zatı âlinizin de dahil olduğunuz Yüce Genel Kurul, demin arz ettiğim çerçe

vede, ona takaddüm eden Danışma Kurulu toplantısı ve önerisi -ki, mensubu olduğunuz Gru
bun Sayın temsilcisinin de imzasıyla- ile benimsediği karara göre, "Hükümet, İçtüzüğün 60 
inci maddesinin ikinci fıkrası gerek görürse" diyor. Kararda, "Sayın Ömer Çiftçi isterse" de
miyor. (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Aman ne kadar güzelsin.. \ani, hiç yakışmıyor... Ben millet
vekiliyim, milletvekili... Senin gibi emir kulu değilim. Yazıklar olsun sana... Sen, Adana Mil
letvekilisin... 
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BAŞKAN — Elhamdülillah; hem de dört devre... 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Ben, özaPın emireri değilim. 
2. —izmir Milletvekili Neccar Türkcan'tn, (6/1056) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/262) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 599 uncu sırasında yer alan (6/1056) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
3. — (10/72) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1516) 
BAŞKAN — 10/37 ve 10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlıkları

nın, Komisyonların görev süresinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayrı oyla
rınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id

dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
(10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuzun 3 aylık çalışma süresinin, 3 Şubat 
1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

4. — (10/37) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1517) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının İmar Kanununa aykırı olduğu 
iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin, çalışmalarını tamamlayabilmesi için 18 Ocak 1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
10/37 No'lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

B) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazü 'w, 16.1.1991 tarihli 65 inci Birleşime ilişkin geçen 

tutanak hakkında konuşması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın İbran Bayazıt, tçtüzüğün 59 uncu maddesine gö

re, tutanaklarda yer almış bulunan bir ifadesini düzeltmek amacıyla söz istemiş bulunmakta
dır; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bana bu söz imkâ

nını tanıdığı için -"düzeltmek" sözcüğü de geçmiş olsa- tçtüzüğün 59 uncu maddesine ve bu 
maddeyi uygulayan Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

16 Ocak tarihli Birleşimde, Sayın Başkanın, bana göre Anayasaya aykırı bir uygulamasını 
yerimden müdahaleyle uyarmak amacıyla kullandığım, "Sizin gibi yapanları uyarmak için" 
cümlesinin, Sayın Başkan tarafından hakareti içeren bir üslup niteliğinde görülmesi nedeniyle 
açıklama zorunluluğunu hissettim. 

önce, ikaz, başkanı uyarma ve Genel Kurulda oturulan yerden müdahale etme konuların
da bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanlar hata yapabilirler; ama, bu hata hoşgörülün Fakat, 
Sayın Başkanlar -bana göre, bilerek ve kasten- İçtüzüğe ve Anayasaya aykırı davranışlarda bu
lunursa, o zaman, yerimizden, siyasî nezaket dahilinde yaptığımız bir müdahalenin normal kar
şılanması gerekir. 

Yine bu kürsüden bir vesileyle, bütün muhalefet -ki, kendi partimi içeren bir üslupla ko
nuşmak istiyorum- Sosyaldemokrat Halkçı Parti, o partinin bir konuda kullandığı oy, Fransız 
Komünist Partisinin oyu paralelinde yorumlanırsa ve yine, Sayın Genel Başkanımızın, dünya 
sulhune yardım, bir katkıda bulunmak amacıyla, kendi iktidarı dahilinde yaptığı bir hareket 
başka türlü yorumlanırsa; bunlar kadar önemli olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, devletin 
yanında olmamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasında olmamak İsnadıyla karşı karşıya bu
lundurulursa, bu Partinin bir mensubu olarak... 

YAStN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, izahat mı, düzeltme mi?.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben, son derece üsluplu, son derece nazik konuşu

yorum; lütfen dinleyin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bu ithamın bir gereği olarak, yine siyasî nezaket ölçüsünde yerimizden müdahaleyi nor

mal karşılamak veya bu müdahaleye meydan vermemek gerekir kanısındayım; ancak, şunu da 
arkadaşlarıma arz etmek isterim: Bu müdahalelerde, muayyen dozun aşılmaması gerektiğini 
de Yüce Heyete arz ediyorum. 

Sayın Başkanım, yorumunuz, size göre haklıdır; ancak, sizi, bir hakaret ithamında bıra
kacak amaç taşımamaktadır. "Sizin gibi yapanları uyarmak için" cümlemin üstünde zatı âli
nizde şöyle bir cümle kullanmışsınız: "Başkanlık bunu resen arayacaksa, o zaman, müracaat 
maddesi neden konuldu acaba?" Anayasada ve İçtüzükte, "Müracaat maddesi" diye bir mad
de yoktur. Zatı âliniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Zaten, benim de müdahaleme neden olan, 
zatı âlinizin bunu bilmemesi değil, bilerek uygulamamasıdır. 
, Zatı âliniz, bana verdiğiniz cevapta, "Bir gün dilerim siz de yetişir, benim gibi yapmayı 
başarırsınız" diye bir cümle kullandınız. 
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Sayın Başkanım, ben, kendi kanıma göre, yetiştim ve siz zatı âlinizi benimle mukayese 
etmişsiniz; ama, ben, beni sizinle mukayese etmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum: 
Eğer, sizin, ilkokul 4 veya S inci sınıfı veya ortaokulu okuduğunuz bir ilçede kaymakamlık yapmış 
olsaydım, zatı âliniz, müsamerede benim karşımda şiir okumak durumuna düşecektiniz. (Gü
lüşmeler) 

Bunları niçin söylüyorum arkadaşlarım: Bunları, herhangi bir polemik yaratmak, bunları 
herhangi bir şekilde Genel Kurulda bir münakaşa yaratmak için söylemiyorum. 

Lütfen, birbirimizi itham ederken, muayyen değer yargılarını saygı ile göz önünde bulun
duralım. Hiçbir zaman, hiçbir kimse, bu kürsüde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin devletin ya
nında olmadığını, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Silahlı Kuvvetlerin arkasında olmadığını 
söylemek cesaretini ve cüretini gösterememelidir. Bunları hatırlatmak istiyorum, bunları teyit 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, bana, içtüzüğün deyimi ile, düzeltmek ve gerçek amacımı açıklamak im
kânı verdiğiniz için zatı âlinize teşekkür ediyorum. 

Bundan sonraki görüşmelerimizin, bizleri, böyle bir davranışa mecbur bırakmayacak bir 
çizgide cereyan etmesini ve kendimi kastediyorum- bizlerin de muayyen dozda kalmamızı te
menni ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bayazıt'a rağmen bir takdim ve davet yapmadığımı açıklamak 

sadedinde, tartışmak için değil, dikkatle izlediğimi sunmak düşüncesiyle, ilk cümlesinden iti
baren saptırmaktan kendini alamadığını, istemeyerek ifade etmek zorundayım. 

Diyor ki:'' Düzeltmek kelimesini kullanarak da olsa...'' güzel milletvekilimizin güzel yazı
sıyla gönderdiği bu güzel pusulada, "düzeltilmesi için" talebi, kendi güzel el yazılarıyla sabit
tir. Başkanlık hiç böyle şeylere lüzum hissetmez. Yani, çok samimi söylüyorum. 

İkincisi, yetişkinliği konusunu bugün de bir kere daha ifade etmekten mutluluk duyarım. 
Ogün bu sebeple açıklama yaparken "ehli kâmilsiniz" yani yetişkin bir parlamentersiniz. Bu
güne kadarki birçok çalışmanızı takdirle, hatta saygıyla takip ettim, ama, bu konudaki "inşal
lah yetişirsiniz" temennisi, "Meclis Başkanvekilliğinde denenmediğiniz için, orası meşkûktür, 
nasip olur orada da yetişkinliğiniz görülür inşallah" dedim; başka bir niyetim yoktu zaten. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bendeniz transfer piyasasına girseydim, çok yüksek trans
fer ücreti alırdım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben yine, Sayın Bayazıt'a saygı duyduğumu, sevgi bes
lediğimi ifade etmek suretiyle bu konuyu, izin verirseniz, noktalıyorum. 

"Müracaat maddesi yoktur" hususu şuydu: Hani karar yetersayısı istenir veya toplantı 
yetersayısı istenir; bu bir müracaattır, bunu düzenleyen madde var demektir, izninizle, bunu 
bu şekilde, yine sevgi ve saygılarımı ifade ederek noktalıyorum. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Biraz ciddî olun efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 17 Ocak 1991 tarihli 66 ncı Birleşimde alınan karar ge
reğince, 19 Ocak 1991 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.27 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, NATO çevik kuvvetlerinin ülkemize davet edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1755) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların yazılı olarak Başbakan Sayın Yıldı
rım Akbulut tarafından yanıtlanmasını arzederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuşlandırmak üzere, Hükümetimizin NATO çevik 
kuvvetlerini Türkiye'ye davet ettiği doğru mudur? 

2. Doğru ise, sözkonusu davet kararı hangi kurul tarafından, hangi tarihte ve hangi gerek
çeyle alınmıştır? 

3. Sözkonusu davetin, olası bir tehdide karşılık destek sağlama girişimi olarak yorumlan
masına dönük değerlendirmelere katılıyor musunuz? Şayet katılıyorsanız, Hükümet olarak Irak'
tan bir tehdit veya saldırı, bekliyor musunuz? 

4. Sözkonusu davet ve NATO çevik kuvvetlerinin Irak'a çok yakın Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde konuşlandırması, olası bir A.B.D. -Irak savaşı durumunda Türkiye'nin bu savaşa 
aktif olarak katılacağı anlamına mı gelmektedir? 

5. Olası bir savaşta Türkiye sıcak savaşın ve özellikle kimyasal silahların çok ileri seviyede 
olumsuz etkisi altında kalacak, sivil hedefleri olan tek NATO üyesi konumundadır. Buna rağ
men Türkiye'nin savaşa koşar adım gider izlenimi vermesi, ulusal çıkarlarımızla nasıl bağdaşıyor? 

6. Çevik kuvvetlerin konuşlandırılacakları yerler hangi illerdir? Olası bir savaş durumun
da sözkonusu illerin kendiliğinden Irak için bir hedef olacağı düşünülüyor mu? Düşünülüyor
sa, sivil savunma açısından bu illerde alınan önlemler nelerdir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-155-19 16.1.1991 
Konu: Sayın F. Atalay'ın soru önergesi hk. 

V Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Başbakanlığa muhatap 26 Aralık 1990 gün ve 7/1755-6472/28918 sayılı yazıları. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazıla

rı ekindeki yazılı soru önergesinin Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırılması tensip 
buyurulmuş olup, sözkonusu önergede yeralan sorulara verilen cevaplar ilişikte Yüksek Ma
kamlarına takdim edilmektedir. 

Saygılarımla arzederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 
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Soru 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuşlandırılmak üzere, Hükümetinizin NA
TO Çevik Kuvvetlerini Türkiye'ye davet ettiği doğru mudur? 

Cevap 1. Hükümetimiz, Körfez'deki son gelişmeleri dikkatli ve çok yönlü bir şekilde de
ğerlendirdikten sonra, Birleşmiş MiIIetler'in Körfez buhranına ilişkin kararlarının uygulamaya 
konulması için Irak'ın ikna edilmesi yönünde sarfedilen uluslararası çabaların henüz başarıya 
ulaşamadığı sonucuna varmıştır. Bu durum muvacehesinde, bölgede silahlı çatışma ihtimali
nin artmış olmasını ve Irak'ın ülkemize saldırıda bulunması ihtimalinin de gözardı edilemeye
ceğini dikkate alan Hükümetimiz, NATO'dan Avrupa Müttefik Komutanlığı Çevik Kuvveti Hava 
Unsuru'nun (AMF/A) Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılmasını talep etmeyi kararlaştırmıştır. 

Soru 2. Doğru ise, sözkonusu davet kararı hangi kurul tarafından, hangi tarihte ve han
gi gerekçeyle alınmıştır? 

Cevap 2. Avrupa Müttefik Komutanlığı Çevik Kuvveti Hava Unsurunun (AMF/A) Türki
ye'ye çağrılması T.C. Bakanlar Kurulu'nun 30 Kasım 1990 tarihinde yaptığı toplantıda karar
laştırılmıştır. 30 Kasım 1990'dan bu yana Körfez krizinde görülen gelişmeler karşısında, Ba
kanlar Kurulu'nun almış olduğu bu karar, Genelkurmay Başkanlığı'nın Güney Avrupa Mütte
fik Komutanlığı'na (CINCSOUTH) çektiği bir istem mesajı ile yürürlüğe konmuştur. 

Soru 3. Sözkonusu davetin, olası bir tehdide karşılık destek sağlama girişimi olarak yo
rumlanmasına dönük değerlendirmelere katılıyor musunuz? Şayet katılıyorsanız, Hükümet ola
rak Irak'tan bir tehdit veya saldırı bekliyor musunuz? 

Cevap 3. NATO Çevik Kuvveti'nin kuruluş amacı özellikle îttifak'ın kanat bölgelerinde 
caydırıcılık sağlamak, tttifak'ın dayanışma ve kararlılığını göstermek ve konuşlandığı bölge
nin savunmasına katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla, kuvvetin esas görevi özellikle siyasî mahi
yette olup, NATO bayrağım ve dayanışmasını göstermeye yöneliktir. 

Bu çerçevede, Çevik Kuvvetin Hava Unsuru'nun Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırıl
ması, tttifak'ın, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı Irak'tan gelebilecek herhangi bir saldı
rıya karşı koyma yönünde sahip olduğu kararlılığın somut bir göstergesini teşkil etmektedir. 
îttifak'ın bu kararlılığı daha önce, biri 10 Ağustos 1990 tarihinde, diğeri de 17-18 Aralık 1990 
tarihinde yapılan NATO Bakanlar Konseyi toplantıları sonucunda yayınlanan bildirilerde iki 
kez açıklanmıştır. Şimdi bu kararlılık kuvveden fiile çıkarılmış olmaktadır. 

Soru 4. Sözkonusu davet ve NATO Çevik Kuvvetlerinin Irak'a çok yakın Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinde konuşlandırması, olası bir ABD-Irak savaşı durumunda Türkiye'nin bu sa
vaşa aktif olarak katılacağı anlamına mı gelmektedir? 

Cevap 4. Yukarıda da belirtildiği gibi, Müttefik Çevik Kuvveti Hava Unsuru'nun Güy 
neydoğu Anadolu bölgemizde konuşlandırılmasının amacı, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne 
karşı Irak'tan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı koyma yönünde îttifak'ın sahip olduğu 
kararlılığı somut bir biçimde göstermektir. Türkiye'nin kendi topraklarına doğrudan bir saldı
rı olmadığı takdirde, herhangi bir komşusuyla ve bu arada Irak'la bir çatışmaya girmesi sözko
nusu değildir. 

Soru 5. Olası bir savaşta Türkiye sıcak savaşın ve özellikle kimyasal silahların çok ileri 
seviyede olumsuz etkisi altında kalacak, sivil hedefleri olan tek NATO üyesi konumundadır. 
Buna rağmen Türkiye'nin savaşa koşar adım gider izlenimi vermesi, ulusal çıkarlarımızla nasıl 
bağdaşıyor? 
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Cevap 5. Türkiye'nin, Hükümetimiz tarafından çeşitli vesilelerle ve açıklıkla belirtildiği 
gibi, hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur ve komşularıyla daima dostane ilişkiler içinde ya
şamak arzusundadır. Topraklarımıza doğrudan bir saldırı vuku bulmadıkça, hiçbir ülke ile si
lahlı çatışmaya girme niyetimiz yoktur. Hükümetimizin başından beri izlediği bu tutum kamu
oyuna açıklıkla ifade edilmiştir. 

Soru 6. Çevik Kuvvetlerin konuşlandırılacakları yerler hangi illerdir? Olası bir savaş du
rumunda sözkonusu illerin kendiliğinden Irak için bir hedef olacağı düşünülüyor mu? Düşü
nülüyorsa, Sivil Savunma açısından bu illerde alınan önlemler nelerdir? 

Cevap 6. Çevik Kuvvet'e bağlı Alman ve İtalyan uçakları, ilgili NATO planları gereğince 
Malatya Erhaç Hava Üssü'nde, Belçika'ya ait uçaklar ise Diyarbakır Hava Üssü'nde konuş
landırılmışlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Çevik Kuvvet'e bağlı birliklerin bölgede konuş
landırılmasında güdülen amaç, topraklarımıza yöneltilebilecek bir saldırının caydırılmasıdır. 
Bu çerçevede anılan kuvvetlerin Irak'a doğrudan bir tehdit teşkil ettiği ve buna bağlı olarak 
olası hedef haline geldiği görüşünü ileri sürmek mümkün değildir. 

Sivil savunma tedbirlerine gelince, Hükümetimiz her türlü olasılığı gözönünde tutarak, 
askerî tedbirlerin yanısıra, sivil savunma ve diğer alanlarda da tüm tedbirleri ülke çapında al
maktadır. 
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GÜNDEMİ 

(66 ncı Birleşimde alınan karar gereği) 

67 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 1 . 1991 Cuma 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyondan istifa tezkeresi. 
2. — Sözlü sorunun geri alınmasına dair tezkere. 
3. — (10/37) ve (10/72) Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının görev süreleri

nin uzatılmasına dair tezkereler. 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 


