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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) 80 inci Konfe

ransına, 
, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile, 

Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, ı 
Çiftçilerin Bağ-Kur sigorta prim borçlarının ürün bedellerinden kesilmesini öngören Ba

kanlar Kurulu kararına, . 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğul-

tay cevap verdi. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Amasya Milletvekili Haydar Oymak, ileri sürmüş ol

duktan görüşlerden farklı bir görüşün kendilerine atfolunduğu iddiasıyla açıklamada bulundular. 
Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son 

gelişmeler ve darbe teşebbüsü (8/34) ile, 
Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 44 arkadaşının, Azerbaycan'da mey

dana gelen son gelişmeler karşısında hükümetin izlediği dış politika (8/35), 
Konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 
8-10 Temmuz 1993 tarihleri arasında, İngiltere'de Avrupa Konseyi ve Esses Üniversitesinin 

işbirliğiyle düzenlenecek olan "Demokrasilerde Hayal Kırıklığı; Siyasî Partiler Avrupa'daki De
mokratik Kurumlarda Katılım ve Katılımsızlık" konulu seminere, TBMM'yi temsilen, Gru
bunca aday gösterilen Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu'nun katılmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in (6/647) 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un (6/817) 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın (6/837) ve ' 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun (6/810), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi.. 
TBMM'nin 23 Haziran 1993 Çarşamba günkü birleşiminde, gündemin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 9 uncu sırasında yer alan, Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlieri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının (1/502) (S. Sayısı : 340) görüşmelerinin bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılması ve sözlü sorulann görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu önerisi 
kabul edildi. 

Hükümetçe, Bakanlar Kurulunun çekilmesi, halinde, bir tezkereyle, kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine devam edilmesinin istenmesi durumunda, tasarı ve tekliflerin görü
şülmesine devam edilmesinin, İçtüzüğün 79 uncu maddesine aykırı olup olmayacağı hususun
daki görüşmelerden sonra, Başkanlıkça kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam edil
mesinin usule aykırı olmadığı açıklandı. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, İ/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 

— 211 — 



T.B.M.M. B : 117 24 .6 .1993 0 : 1 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da (1/343) (S. Sayısı : 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair (1/306) (S. Sayısı : 82), 
tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139) 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/472) 

(S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 
Kanun tasarılarıyla, 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı : 283), 

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili 
Kanun Teklifi (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci ek) ve 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayı
sı: 58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yappılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayı
sı: 116) 

, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180) , 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı: 193), 

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanunununa Bazı Maddelerinde'Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322), 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendiler. 
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Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının (1/502) (S. Sayısı: 340) görüşmelerden 
sonra yapılan açık oylama neticesinde kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı. 

24 Haziran 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.55'te son verildi. 

Yılmaz Hocapğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil İbrahim Artvinli 
istanbul Kocaeli 

Kûtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

". 24.6.1993 Perşembe 

Gend Görüşıme önergesi 

1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana 
gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunada Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/36) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1993) 

— 213 — 



T.B.M.M. B : 117 24 .6 .1993 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu -
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

• " e • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. ' 
Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in, yurt dışındaki bazı temsilciliklerimize vaki saldırı
lar konusunda gündem dışı açıklaması ve RP Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, CHP İçel Mil
letvekili M. tstemihan Talay, DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu, ANAP Konya 
Milletvekili Mehmet Keçeciler ve SHP içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın grupları adına 
konuşmaları 

BAŞKAN — Gündemdeki konuların görüşmesine başlamadan önce, Dışişleri Bakanı Sa
yın Hikmet Çetin, bugün'yurt dışındaki bazı temsilciliklerimizde meydana gelen olaylar ve tem
silciliklerimize yapılan saldırılar hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak istediklerini bildirmişlerdir. 

Tabiatıyla, Sayın Bakana, 20 dakika süreyle, bu konuda Yüce Meclise bilgi sunmak için 
söz verilecektir; bu itibarla, da siyasî parti gruplarına 10'ar dakikalık konuşma hakkı doğmuş 
olacaktır. 

Şimdi, bugün, yurt dışındaki bazı temsilciliklerimize vaki saldırılar konusunda bilgi sun
mak üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetiri'i, gündem dışı konuşmak için kürsüye davet 
ediyorum. . 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Sayın Başkana, böyle bir söz olanağını tanıdığı için teşekkür ediyorum. 
Olay çok yeni ve halen de devam etmekte olduğu için, daha önce grupları bu konuda bil

gilendirerek söz almalarına imkân sağlama olanağım olmadı. Yani, olay halen devam ettiği 
için daha önce bilgi vermedim. Yoksa, genel olarak, bu tür konuşmalarda daha önceden grup
lara bilgi vererek, o konuda kendilerini hazırlama olanağını vermeye çalışıyordum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç ve Danimarka'daki bazı tem
silciliklerimiz ve Türkiye'ye ait bazı kuruluşlar (Türk Hava Yolları ya da bankalar) terör örgü
tü militanlarının peş peşe saldırılarına mâruz kalmıştır. 
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Bulunduğumuz hafta içinde, bu konuda, bazı saldırılar olabileceği şeklinde, gerek ulusal 
gerekse yurt dışındaki kaynaklardan istihbaratlar alınmıştır. Bu nedenle de, hafta başında, 23 
Hazirandan başlamak üzere, bu tür saldırılar beklenebileceği için, verilen talimatla, gerek ev 
sahibi ülkelerin gerek bizim temsilciliklerin, önlemleri artırmaları istenmişti. Bütün tenlsilci-
liklerimiz de bulundukları ülkelere bunu iletmişlerdir. 

Bu sabah alınan bilgilere göre, Bonn ve Bern Büyükelçiliklerimize karşı taşlı, sopalı saldı
rılar olmuş; Karlsruhe, Hamburg, Marsilya ve Zürich başkonsolosluklarımız işgal edilmek is
tenmiş; Marsilya Başkonsolosluğumuzun müracaatçı bekleme salonu işgal edilmiş; Münih Baş
konsolosluğumuz ise işgal edilmek suretiyle kançılarya bölümündeki görevliler rehin alınmış 
ve Başkonsolosun oturduğu bölümde de Başkonsolos ve beraberindekiler mahsur bırakılmış, 
telefonların birkısmı kesilmiş; Bonn Büyükelçiliğimizin çevresinde terör örgütü mensupları top
lanarak slogan atmak suretiyle protesto yapmışlardır. 

Ayrıca, Cenevre, Berlin, Essen, Stuttgart ve Hannover başkonsolosluklarımıza, da saldırı
lar olmuştur. Münih'teki Türk Hava Yolları bürosu ve Emlak Bankası temsilciliğil ile bir Türk 
seyahat acentesi, Hamburg'daki tş Başkası, Ziraat Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası ofisleri, 
Stutgart'taki Ziraat Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası ofisleri, ayrıca Stockholm ve Kopen
hag'daki Türk Hava Yollan bürolarına saldırı ya da saldırı girişimi olmuştur. 

tik haberle birlikte o ülkenin ilgilileriyle ve temsilciliklerimizle sürekli temaslar yapılmış
tır; Bakanlıkta da hemen bir kriz masası oluşturulmak suretiyle konu tüm yönleriyle izlen
mektedir. 

Bu arada, Almanya, İsviçre ve Fransa büyükelçileri ya da maslahatgüzarları Bakanlığa 
çağırılmış ve kendilerine, olayları esefle karşıladığımız ve ayrıca özellikle Münih, Bonn, Bern 
ve Marsilya'da polisin olaya 45 dakikaya varan gecikmelerle müdahale etmelerini protesto etti
ğimiz bildirilmiş, temsilcilik ve diğer Türk müesseselerinin koruma düzeylerinin yükseltilmesi
nin daha önce istendiği, fakat bunun yeteri şekilde yapılmadığı ve olaylara bunun da neden 
olduğu belirtilmiş, saldırganların derhal yakalanarak gerekenin yapılması ve olanak görülen 
hallerde de Türkiye'ye iade edilmeleri resmen istenmiştir. 

Bu olayları aktardıktan sonra, gelen son haberleri de bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Marsilya Başkonsolosluğumuz, işgalcilerden, yerel polis tarafından kurtarılmış; herhangi 

bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmamıştır. Böylece, Marsilya'daki olay, şimdiki 
aşamada çözülmüş görünüyor. 

Ciddî olay, Münih'teki Başkonsolosluğumuzda meydana gelmiştir. Orada da, Başkonso
los, eşi ve birkaç kişi serbest bırakılmış; ama, hâlâ içeride 15 kişi kadar rehin bulunduğu anla
şılmaktadır; bunlar tüm binayı işgal etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu olaylar karşısında bir gerçeği daha huzurunuzda, izninizle be
lirtmek istiyorum : Yıllardır, demokrasi ve insan hakları ilkeleri arkasına saklanan bu örgütle
rin gerçek kimliklerinin ne olduğu, amaçlarının ne olduğu, hedeflerinin ne olduğu, dost ülke
lere anlatılmaya çalışıldı. Ancak, bunu anlayarak gereğini yaptıkları söylenemez. Bunu her fır
satta, her düzeyde dile getirmeye çalıştık. Terörün, hiçbir şekilde, demokrasi ya da insan hak
ları kisvesi altında hoşgörülemeyeceği; bunların, bir gün giderek artacağı ve bulundukları ül
kenin kamu düzenini de giderek daha çok bozacakları ve zorlayacakları söylendi, öyle anlaşı
lıyor ki, hızla o noktaya da geliniyor. Taş ve sopayla saldırma, cam kırmayla başlayan geçmiş
teki olaylar, bugün bazı yerlerde silahlı saldırıya kadar gidilebileceğini ortaya koymuştur. 
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Yurt dışındaki temsilciliklerimizin, diplomatlarımızın, vatandaşlarımızın can ve mal gü
venliğinin korunması, bulundukları ülkelerin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle, bu ülkele
rin, oradaki vatandaşlarımızın her türlü can ve mal güvenliğinden sorumlu olduklarını bir ke
re daha belirtmek istiyorum. 

Bu arada, tabiî, amaçlarının, bir anlamda, medyayı kullanarak propaganda olduğu da 
anlaşılmaktadır. Çünkü, şu sırada, dünyadaki bütün yayın organları bu haberi birinci haber 
olarak vermeye başlamışlardır. Bunun böyle bir amacı olduğu da açıkça ortadadır. 

Tabiî, yine medya aracılığıyla veya daha doğrusu aradaki basınla gelen bazı bilgilere göre 
de, özellikle Münih'teki işgalcilerin işte, Kohl'ün, gelerek, kendilerine güvence vermesi, ayrıca 
güneydoğudaki harekâtın durdurulması şeklinde, çok doğrulanmayan bazı ifadeler veya bazı 
beyanlar da yapıldı. 

Bir kere daha belirtmekte yarar görüyorum : Hükümetimizin, devletin, teröristlerle, şan
tajcılarla hiçbir koşulda muhatap olması söz konusu değildir. (SHP, DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Bu husus, Almanya, Fransa ve isviçre Büyükelçilerine de açıklıkla duyurulmuştur. Alman 
yetkililer yaptıkları açıklamalarda, kendilerinin de herhangi bir şekilde böyle bir konuyla mu
hatap olmayacaklarını belirtmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, konu, tabiî ki cidddir ve tekrar başa dönmem gerekirse, bu konuda 
yapılan uyarılara rağmen, alınan bilgilerde, 23 Hazirandan başlayarak, bu tip olayların olabi
leceği uyarılarına rağmen, bazı ilgili ülkelerin gerekli önlemleri almadığı da açıktır. 

Bu konuda, Meclise gelmeden önce, Sayın Başbakan Vekilimizin, Alman Şansölyesi Kohl'le, 
benim de Alman Dışişleri Bakanı KinkePîa temasım konusunda girişimlerimiz oldu; fakat, bu, 
bu kısa süre içinde sağlanamadan, buraya gelindi. Görüşmelerden sonra o konudaki girişimle
rimizi de sürdüreceğiz. 

Bu önemli olayları, henüz devam etmekte olan olayları Yüce Meclisin bilgisine sunmak 
istedim. Bu olanağı sağladığı için Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine saygılarımı sunu
yor, teşekkür ediyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Siyasî parti grupları adına?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan. 
Buyurun Sayın Kazan. » 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

önce, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e, bugün cereyan eden bu müessif olaylar münase
betiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgi sahibi kılabilmek için yaptığı bu açıklamadan do
layı teşekkür ediyorum. ı 

Bu olay, elbette, fevkalade üzücü ve düşündürücü bir olaydır. Sayın Dışişleri Bakanı da 
şöyle ifade etti : "Bu gibi olayların başlayabileceği konusunda bazı haberler alıyorduk, istih
barat servislerimize bu gibi haberler geliyordu ve bunun, 23 Haziran 1993 tarihinde başlayabi
leceği ifade ediliyordu ve nitekim de öyle oldu." 

Mölln faciasından sonra, Almanya'da günden güne yaygınlaşan yabancı düşmanlığı ve So-
Iingen olaylarından sonra da devam eden taşkınlıklar esnasında açıkça gördüğümüz bir gerçek 
vardı; o da, yurt dışında, PKK ile Neo Naziler arasındaki işbirliği idi. Gerçekten, gerek 
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Mölln'de gerek Solingen'de meydana gelen olaylar akabinde, sokaklarda yapılan gösterilere, 
manzaralara baktığımızda, PKK ve Neo Nazi işbirliğini kolayca görmek mümkündür. 

Bu husus, zannediyorum bundan önce, Yüce Mecliste yapılan genel görüşme sırasında bir 
ölçüde dile getirildi. Ancak, şimdi, anlaşılıyor ki, PKK ve Neo Nazi işbirliğine Ermeni örgütle
ri de katılmış görünüyorlar. Çünkü, Sayın Dışişleri Bakanımızın olay yerleri olarak belirttiği 
Almanya, Fransa, İsviçre, isveç ve Danimarka'dan Almanya, İsveç ve Danimarka PKK örgüt
lerinin elebaşılarının bulunduğu bir gerçektir. Fransa için de aynı şeyi düşünebiliriz; ama, Fransa 
aynı zamanda ermenilere de yataklık yapan bir yerdir, özellikle Marsilya, Ermenilerin âdeta 
bu gibi hareketleri yıllardan beri organize ettiği karargâhlardan bir tanesidir. 

Türkiye Cumhurieti Hükümetinin bu konu üzerinde hassasiyetle duracağından şüphe et
miyoruz. Ancak, bugün meydana gelen bu olaylar münasebetiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimizin de duyarlılığını ifade etmek amacıyla, eğer grup başkanvekilleri olarak bir araya ge
lir, bu kürsüden bunu kınayan bir bildiri okuyabilirsek, zannediyorum şu anda yapmamız la
zım gelen bir görevi yerine getirmiş oluruz. 

Tekrar geçmiş olsun diyorum ve şu anda işgalcilerin kontrolü altında bulunan diplomatla
rımızın ve konsolosluk mensuplarımızın en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşmasını temenni 
ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve Refah Partisi olarak, bu gibi olaylarda Hükümeti
mizin daima yanında olacağımızı arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Istemihan Talay; buyurun (CHP sıraların

dan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; yurt dışındaki bazı temsilciliklerimizin, bazı terör örgütlerinin saldırısına uğraması
nı, hem üzüntüyle hem de kaygıyla karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Dışişleri Bakanının, açıklamalarını yaparken, bu terör örgütlerinin açık seçik isim
lerini bildirmesini beklerdik; çünkü, maalesef, ülkemiz, hem içte hem dışta hem de çok farkk 
nitelikte terör örgütlerinin saldırısıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Olağanüstü halin ve Çekiç 
Güç'ün oylanacağı böyle bir günde, sistematik olduğu ve bir merkezden yönlendirildiği tah
min edilebilecek böyle bir saldırının ortaya çıkması, gerçekten düşündürücüdür ve Hükümeti
mizin de bu konuda daha geniş boyutlu açıklamalar ve değerlendirmeler yapması gerekmektedir. 

Bütün uyarılarımıza karşın, bize gelen istihbaratların ilgili hükümetlere bildirilmesine İcar
sın, söz konusu temsilciliklerimizin güvenliklerinin, korunmasının bu derecede ihmal edilme
si, gerçekten, Türkiye'nin ağırlığı, önemi ve sözlerinin ciddiyeti bakımından dikkate alınması 
gereken bir başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, geçmişte de temsilciliklerimize bu tür saldırılar olmuştur ve eğer Türk Hü
kümeti böyle bir saldırı ihbarını ilgili hükümetlere iletmişse, geçmişten gelen tecrübelerle, bun
ların çok önemli uyanlar olarak dikkate alınması gerekirken, sanki özel bir ihmal varmış gibi, 
bu korunma işleminin savsaklanmasını da, gene Yüce Parlamentomuzun, Hükümetimizin dış 
politikadaki etkinliği, uyarılarının kale alınması gibi unsurlar bakımından, ciddî olarak değer
lendirmesi gerektiği inancını taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da, kendi temsilciliklerimizi Türkiye'den gönderdi
ğimiz koruma görevlileriyle yeteri kadar koruyamadığımız gerçeğinin buradan ortaya çıkma-
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sidir. Madem bu hükümetlerin samimiyetine güvenmiyoruz, madem onların Türk elçiliklerini 
veya temsilciliklerini korumada ihmalinin olduğunu, geçmişten bu yana, biliyoruz; o halde, 
hiç olmazsa, bunu kendimiz yapacak şekilde bir politika izleyerek* bir örgütlenme yaparak sağ
lamamız mümkün olabilirdi diye düşünüyorum. 

Gene Dışişleri Bakanının verdiği bilgiler arasında, bazı dış temsilcilerimizin, adını açıkla
madıkları terör örgütlerinin elinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunların can güvenlikleri ne 
ölçüde tehdit altındadır; bunların serbest bırakılması için Türkiye'ye yönelik bir pazarlık, bir 
şantaj girişimi var mıdır, talepleri nelerdir; büyükelçiliklerde veya konsolosluklarda rehin tutu
lan bu insanların kurtarılması için ne gibi girişimler yapılmaktadır veya onlardan ne gibi talep
ler gelmektedir; bütün bunlar da, Yüce Parlamentonun bilmesi gereken önemli unsurlardır; 
fakat, başta da belirttiğim gibi, verilen bilgiler yeterli değildir, kısıtlıdır ve şu ana kadarki poli
tikalar da, bizim, kendi temsilciliklerimizi koruma gücümüzün olmadığı gibi bir sonucu orta
ya çıkarmıştır. 

Ben, bu üzücü olayın bir daha tekrarlanmamasını, bundan sonraki hükümetlerimizin, yö
netimlerimizin, kendi temsilciliklerimizi koruma konusunda daha ciddî bir tavır almasını dile
yerek, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Talay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sait Kemal Mimaroğlu. 
Buyurun Sayın Mimaroğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; Dışişleri Bakanı arkadaşımızın, Türkiye'ye yönelik olarak, yurt dışında 
meydana gelen olaylara ilişkin verdiği izahat, son derece üzücü, düşündürücü ve üzerinde son 
derece önemle durulması gereken bir olaylar silsilesi mahiyetindedir. 

Aslında, bu olayların, makro düzeyde tahlil edildiği zaman, Türkiye'ye, Türkiye'nin bü
yümesine, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve Türkiye'nin gelişmesine karşı duyulan korku
ları, endişeleri ifade eden birtakım şiddet olayları olduğu görülür. 

Bu olaylar nerede cereyan ederse etsin, Türkiye'ye karşı yurt içinde yapılan saldırıların 
yurt dışına da teşmil edilmesi mahiyetindedir. Bu olayları, münferit, tek başına olaylar olarak 
görmek mümkün değildir. Bu olayların Türkiye içinde de, Türkiye dışında da işbirlikçileri var
dır. Türkiye dışındaki işbirlikçileri çok yaygın faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bütün sorun, bun
ları böyle teşhis etmek ve bunların üzerine bu yolla gitmektir. 

Herkes şunu bilmelidir ki; Türkiye'yi, Türkiye içinde ya da dışında hiçbir terör hareketi 
yıldıramaz, hiçbir konuyu pazarlık konusu ettiremez; Türkiye'nin birliğine yönelik hiçbir güç, 
hiçbir sonuç alamaz. Bu konuda Hükümetimizin son derece dikkatli olduğunu düşünmekte 
tereddüt etmiyoruz. 

Yalnız, bir husus daha var : Yabancı elçilikler, tabiî, görev yaptıkları ülkelerin koruması 
altındadır. Bu itibarla, bu tip hareketlere; yani, bu terör hareketlerine bir nevi müsamaha gös
teren dış ülkelere karşı izlenen politika da, son derece sert, son derece açık ve sön derece saldır
gan; yani, cevap verir bir mahiyet taşıması lazımdır. Bu ülkeleri ayıplamak, yumuşak dille bunlan 
tedip etmek kesinlikle çare değildir. . 

Her türlü fikre evet; fakat, fikrin kuvvet haline dönüşmesine hayır; fikirlerin kuvvet ola
rak bu ülkelerde yuvalanmasına hayır. Bu ülkelere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, bunları 
koruduklarını, bunlara müsamaha ettiklerini göstermek mecburiyetindedir; bunun başka bir 
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yolu yoktur, bunları başka türlü önlemenin de imkânı yoktur. 
Şu husus da bilhassa bilinmelidir: Bu hareketlerin bilhassa yeni bir hükümetin kurulduğu 

bir döneme rastlaması, bir rastlantı değildir. Bunlann, bazı güçlerin, Türkiye'yi rahatsız et
mek, Türkiye'nin ekonomik ve siyası yararlarını zedelemek amacına yönelik olduğunda şüphe 
yoktur. Fevkalade nazik bir turizm dönemine giriyoruz. Türkiye, birtakım ekonomik, sosyal 
ve siyasî beklentilerin içindedir. Hükümetin, bilhassa bütün bu konuları dikkate alarak en iyi 
önlemleri aldığını, almakta olduğunu ve almakta gecikmeyeceğini biliyorum ve bunu da te
menni ediyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce, tekrar, bu tip ve buna benzer hareketlerin Osmanlı döneminde 
de olduğunu, cumhuriyetin her döneminde de olduğunu, bugün daha çok yoğunluk kazandı
ğını, yoğunluk kazanan bu olaylar karşısında çok daha dikkatli davranmak gerektiğini hatırla
tır, hepinize saygılarımı arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu. 
, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Dışişleri Bakanımızın biraz önce Yüce Meclisimize verdiği bilgilerden dolayı üzün
tümüz sonsuzdur. 

Gerçekten, Türkiyemiz, planlı, sistemli bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır; beş ayrı ülke
de onbeşe yakın dış temsilciliğimiz, aynı günde, aynı anda işgal edilmiş ve bütün dünyaya bir 
menfi mesaj yayılmak istenmiştir. 

Bu gibi olaylarla ilk defa karşılaşan bir millet değiliz. Biz, tarihte bu gibi ihanetleri, bu 
gibi saldırıları geçmişimizde çok gördük. Bizim Dışişleri Bakanlığımız, bir ölçüde gazi bir ba
kanlık sayılır; bu uğurda şehitler vermiştir. O saldırıları yapanlar hep kaybolmuşlardır. Türki
ye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalmaya devam etmiştir. Bu hadiseler de bizi herhangi bir şe
kilde yılgınlığa götürmeyecektir. 

Türkiye'de bir hükümet değişikliğinin yapılacağı bir döneme bu olayın rastlaması, basit 
bir tesadüf değildir, planlı bir hareketin neticesidir. Anamuhalefet Partisinin temsilcisi olarak, 
partimi temsilen huzurunuzda şu hususu açıkça ifade ediyorum ki, bu gibi olaylar bizim iç 
meselelerimizdir. Hükümetin kuruluşunu tenkit edebiliriz; ama, bu olayda Hükümetimizin ya
nındayız ve ona, gerekli hertürlü desteği veririz (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ve bu olaylarda, Hükümetimizin, alacağı en ciddî, en sert, en sağlıklı tedbirleri almasını da 
muhalefet partisi olarak isteriz ve bekleriz. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Gerçekten, bu 
olaylar bizim başımıza yeni gelmediği için, vaktiyle, dış temsilciliklerimizin korunması konu
sunda, pek çok yeni cihazlar, araçlar, gereçler, bu temsilciliklerimize alınmıştır. Benini bildi
ğim, bütün konsolosluklarımızda elektronik kontrol cihazları vardı ve oraya, böyle, 15 - 20 ki
şinin silahlı bir şekilde girmesine fiilen imkân yoktur, olmaması lazım. Bu konuların ciddî bir-
jelcilde araştırılması lazım. 

Sonra, daha önceden haber alındığı halde, eğer bu ülkeler bizim oradaki temsilciliklerimi
zi korumaktan aciz kalıyorlarsa -ben biliyorum, biz iktidardan geldik- Türkiye Cumhuriyeti
nin ve Türk Milletinin, orada yaşayan vatandaşlarımızın gücü, bizim temsilciliklerimizi koru
ncak boyuttadır. Bu gücü kullanmaktan korkmayınız, bu gücü kullanınız. Bizim temsilcilik-
erimizin korumasını, bu millet, yapabilecek durumdadır. 
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Sayın Bakanın, "teröristle, oturup pazarlık yapmayacağız" şeklindeki beyanını memnu
niyetle kaydediyorum; yapılamaz zaten. Teröriste ne gibi bir cevap verileceğini, dünyadaki çe
şitli ülkelerin tatbikatından görmüş, öğrenmiş bulunuyoruz. Biz de, bu sert tedbirleri almak
tan çekinmemeliyiz, korkmamalıyız. 

Bakınız, bir olayı anlatıp meseleyi kapatacağım. Bir zamanlar, Almanya'nın Lufthansa 
Havayollarına ait bir uçağını Bader Mainhof Çetesi kaçırdı ve Alman Hükümetini pazarlığa 
oturtmak istedi. Çetenin reisi ve 3 tane üyesi, Almanya'da hapisteydi ve ayrı ayrı hücrelerde 
yatıyorlardı. Ben o sırada Fransa'da eğitim görüyordum. O gece gittiler, Lufthansa Havayolla
rına ait uçağı kurtardılar ve çetenin 3 üyesi, ayrı ayrı hücrelerde ölü bulundu. Avrupa Toplulu
ğu ayağa kalktı, Fransa ayağa kalktı; Almanya'dan hesap sormak istediler, "Yahu bu olacak 
şey değil, hücrede duran insanlar nasıl öldürüldü?.." dediler. Almanya, 'ben bağımsız bir dev
letim; benim doktorumun verdiği rapora siz inanacaksınız ve benim iç işlerime müdahale et
meyeceksiniz, karışmayacaksınız; ben bu terörü ancak böyle önlerim" dedi. 

Demek ki, kendilerinin güvenlikleri söz konusu olduğu zaman, demokratik de olsa, ülke
lerin aldığı birtakım tedbirler var. Bu tedbirleri alalım demiyorum; ama, alabileceğimiz tedbir
ler, demokratik sahada alabileceğimiz tedbirler var. Korkmayinız, bu meselede, bu millet, hep 
hükümetlerinin yanında olmuştur, biz de sizin yanınızdayız. Bu tür tedbirleri almakta tered
düt göstermeyiniz; cesur tedbirler alınız, kararlı olunuz. Bunların hakkından elbette ki gelece
ğiz. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Biz bunlara boyun mu eğeceğiz?! Yani, elçiliklerimi
zi bastılar, dış temsilciliklerimizde birtakım hadiseler çıkardılar diye onların taleplerine rıza 
göstereceğimizi zannediyorlarsa yanılıyorlar... Millet olarak beraberiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Almanya, tsviçre, Fransa ve İsveç'te çeşitli temsilciliklerimize ve çeşitli Türk kuruluş
larına yöneltilmiş bulunan saldırı ya da saldırı girişimleri konusunda Sayın Dışişleri Bakanı
mızın verdiği bilgiyi, derin bir üzüntü, keder ve aynı zamanda da öfkeyle dinledik. 

Aslında, özellikle bu ülkelerde, ama genelde Avrupa'da, Türkiye'nin ülke bütünlüğüne, 
onun demokratik, laik düzenine yönelik çeşitli örgütlenmelerin ve çeşitli odakların, oradaki 
hükümetler tarafından belli ölçüde hoşgörüyle, hatta zaman zaman destekle karşılandığını tes
pit etmiştik. Gerek Hükümetler düzeyinde gerek parlamenterler düzeyinde gerekse bürokrat
lar düzeyinde yapılan görüşmelerde, bunun yanlış bir tavır olduğunu, terörün, herhangi bir 
biçimde,~en ufacık bir hoşgörüyle karşılanmasının, hem karşılayan ülkeye hem de terörün yö
neltildiği ülkeye sınırsız zararlar verebileceğini ifade etmiştik. 

Çeşitli terör örgütlerine karşı, çok çeşitli nedenlerle, belli bir hoşgörüyü gösteren, bunları 
koruyan, hatta zaman zaman destek veren devletler sanıyorlardı ki, bu terör koruması kendile
rine zarar vermez ve bu terör koruması başka ülkelere zarar verir. Oysa, başta Almanya olmak 
üzere çok çeşitli Avrupa ülkelerinde her alanda yükselmeye başlayan şiddet eğilimleri, terör 
eğilimleri, kaba kuvvet eğilimleri, her alanda sıkça rastlanan bu eğilimler, aslında bu hükü
metlerin, uzunca bir süredir terör karşısında yeterince kararlı davranmamasının doğal bir so
nucu gibi gelmektedir. 

Şimdi, buradan tekrar, bu hükümetlere, Partimiz adına telinimizi ifade etmek istiyorum. 
Çok çeşitli amaçlara yönelik terör örgütlerini, soyut bir demokrasi ve insan hakları maskesi 
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adı cltında hoşgörüyle karşılamaya ve hatta desteklemeye son vermek, hem kendileri açısından 
hem de dünyada barışın ve esenliğin sürmesi açısından çok büyük bir zorunluluktur. 

Çok yakın bir tarihe kadar, yükselen şiddet hareketlerinin kendilerine zarar vermeyeceğini 
düşünenler, çok yalan bir gelecekte göreceklerdir ki, terör, sınır dinlemez, milliyet farkı dinle
mez, devlet farkı dinlemez, her talebini mutlaka ve mutlaka kaba kuvvet ve silahla kabul ettir
meye çalışır ve bu kaba kuvvet ve silahı, kime, ne zaman yönelteceği de kimse tarafından bi
linemez. 

örgütlerin çeşitli biçimlerde korunuyor olmasının getirdiği zararları hatırlatmak için, İs
veç Başbakanı Olof Palme'nin öldürülüşünün arkasındaki gizi hatırlatmak isterim. Terör ör
gütlerinin korunuyor olmasının getirdiği zararı hatırlatmak için, Avrupa'da giderek yaygınla
şan bu terör örgütleri eliyle oluşturulan uyuşturucu ticaretine dikkatleri çekmek isterim. 

Şimdi, Hükümetimizden dileğimiz, Münih Konsolosluğunda şu anda rehin bulunan in
sanlarımızın kurtarılabilmesi, onların zarar görmeden tekrar esenliğe çıkarılabilmesi için, ça
balarım, imkânlarım sonuna kadar kullanmalarıdır. 

Bütün bu olaylarda tek sevindirici taraf, şu ana kadar kanın akmamış olmasıdır. Şayet 
Dışişleri Bakanımıza ya da Başbakan Vekilimize, Münih'teki rehinelerimizin de kurtarıldığı yo
lunda bir haber gelirse, bunu Meclise derhal iletmeleri dileğimi ifade ediyor; bunun, hem o 
ülkeler için hem bizim için son acı ders ve son acı örnek olması dileğimi ifade ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gür kan. 
Bu suretle gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZÎCERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tafur Köse'nin dönüşüne 

kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/992) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansının (EUREICA) Bakanlar Konferansına katılmak 
üzere, 22 Haziran 1993 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir 
Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâ
let etmesinin, Başbalcan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
/ Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞ-

TIRMASI ÖNERGESİ 
1, — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana 

gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 
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BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kardeş Azerbaycan Cumhuriyetinin karşılaştığı işgal, iç isyan ve kargaşa ve diğer gelişme
ler ile bu konuda Türkiye'nin yaptığı ve yapması gereken çalışmaların neler olabileceği husus
larının ortaya konabilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddelerine 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Koray Aydın 
Trabzon 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Musa Erarıtı 
Konya 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Gerekçe : ' ' . 
Son günlerde kardeş Azerbaycan Cumhuriyetinde çok önemli gelişmeler olmakta, ülke, 

Ermenistan işgali, iç isyan ve kargaşa ile sarsılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyetinin, Türkiye 
ve Türk dünyası için, hatta hür dünya için önemini izaha gerek yoktur. Türkiye'nin, Azerbay
can politikasındaki başarısı, Türk Milletinin devlete olan güveni bakımından önemli olduğu 
gibi, Türkiye'nin, Türk dünyası ile yeni dokuyacağı ve dokumayı düşündüğü ilişkilerin gelece
ği bakımından dâ  hayatî değer taşımaktadır. Ayrıca, Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle olan 
ilişkilerimiz ve avantajlarımız sebebiyle, islâm ülkeleri ve Batı dünyasındaki artan itibar ve say-
gınlığımızın geleceği de, Türkiye'nin, Azerbaycan'daki başarı veya başarısızlığına bağlıdır. 

Azerbaycan'ın demokratik ve meşru yönetimi, bir yıldır, bir yandan ermenilerin işgal et
tikleri Azerbaycan topraklarından çıkarılmaları için askerî ve diplomatik çabalarını aralıksız 
sürdürür, ekonomisini ve diğer devlet organlarını oluşturmaya çalışırken, bu konularda da önemli 
başarılar kazanmışken, Suret Hüseyinov'a bağlı birliklerin iç isyanıyla karşılaşıyor. Olay çok 
vahimdir ve Türkiye için son derece ciddî bir noktadadır. 

Azerbaycan, aynı, Kurtuluş Savaşında Türkiye Cumhuriyetini kuran atalarımızın karşı
laştığı gibi olaylarla karşı karşıyadır. Kurtuluş Savaşımız sırasındaki Türkiye'nin karşılaştığı 
iç ayaklanmaların benzeri meselelerle Azerbaycan da karşı karşıyadır. Ancak, Azerbaycan'ın 
ve Elçibey'in, Atatürk'ün sahip olduğu nizamî kolorduları, efeleri, Kuvayı Milliyecileri yoktur. 

Elçibey, herbiri başka başka otoritelere bağlı üç dört grup başıbozuklar topluluğunu or
duya çevirerek, demokratik otoriteye bağlama çalışmalarını yürüttüğü anda, Azerbaycan pet
rolünü Türkiye üzerinden İskenderun'a akıtacak petrol boru hattı projelerinin yürütüldüğü, 
Türkiye ile Azerbaycan arasında askerî eğitim anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edildiği, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetleriyle 120'ye yakın çeşitli anlaşmalar yaptığı, Er
menistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir imkânın doğduğu anda bu iç isyanla 
karşılaşıyor. Ayrıca isyan, normal süresinden önce çekilen Rus ordu birliklerinin, çekilirken, 
ellerindeki silahları teslim ettikleri Suret Hüseyinov tarafından başlatılıyor. 
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Muharrem Şemsek 
Çorum 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Servet Turgut 
Konya 

Osman Sevimli 
Karaman 
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tsyan, Muttalibov, Rahim Gaziyev, Suret Hüseyînov gibi liderler zinciriyle Rusya'ya ka
dar dayanıyor. 

Azerbaycan'da Elçibey, Azerbaycan'ın Rusya'yı terk edip Türkiye'yi tercih etmesinin sem
bolüdür. Şimdi Türkiye, Azerbaycan'daki son kalmış desteği Elçibey'i yitirmek kritik noktası
na gelmiştir. Türk dışişleri, kendi öncüsünü kendisi yaratarak, buna sanlmayı temkin sanma 
ve risk almama hastalığı ve hareketsizliğinin, çoğu çaman birçeşit macera olduğu gerçeğini gör
meyen bir dayamklığın içindedir. 

Türkiye'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını önleyecek veya saldırdıktan sonra ge
ri çektirecek, caydırın diplomatik ve askerî tedbirlere başvurması mümkündü, hatta Türkiye 
bu tedbirlere başvurmaya mecburdu. Halen mecbur; ancak, bugüne kadar bu uyanıklığı dış 
politikada gösteremedi. Her olayda Batıya endeksli bir anlayışı dış politika sanan, korkak ve 
gaflet içindeki mesullerimiz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kolaylaştırıcı yardımlarda 
bulunmak ve Azerbaycan'a da lazım gelen yardımı yapmama delaletinden geri durmadılar; 

Türkiye'nin Azerbaycan'da sivil ve askerî danışmanları mutlaka bulunmaktadır. Azerbay
can'ın içine düştüğü durum, dış politikamızın, yeni bağımsızlığını elde eden Türk cumhuriyet
leriyle ilgili olan bölümünün eksikliğini ve Azerbaycan'daki görevlilerin görevlerini yapmadığı 
veya yapamadığını gösterir. 

Elçibey, Azerbaycan Cumhuriyetinin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Azerbaycan halkının ira
deleriyle seçilmiş Cumhurbaşkanının kuvvet yoluyla, zorla görevden uzaklaştırmak, yeni filiz
lenen Azerbaycan demokrasisini yok etmek, büyük fedakârlık ve zorlukla elde edilmiş olan 
bağımsızlık ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, kardeş kanı akıtma ve eski totaliter rejimi yeni
den tesis etmek girişimlerine, hür dünya ve özellikle Türkiye seyirci kalamaz. 

Yeni bir döneme girmiş olan Rusya, eski alışkanlıklarından vazgeçmek ve bünyesindeki 
bu arzuyu taşıyan kontrolsüz unsurlardan kendisini ve komşu ülkeleri korumak durumunda
dır. Başka devletlerin içişlerine kanşmak ve başka ülkelerin sömürülmesi, çağımızda artık bir 
insanlık suçudur. Kardeş Azerbaycan'ın sömürülmesi amacıyla iç kargaşa çıkarılması, çıkan 
iç isyana destek verilmesi de bir insanlık suçudur. Ayrıca, bu davranışlar, iyi komşulukla da 
bağdaşmaz. Rusya, zorla Azerbaycan'ın imkânlarını ve halkını sömürme alışkanlığından vaz
geçmek durumundadır. 

Türkiye de, Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın meşru Cumhurbaşkanı Elçibey'e, diplomatik 
ve askerî her türlü yardımı acilen yapmalı, yardımlar, bildiri ve sözden öteye icraata dönüştü
rülmelidir. 

tfade etmeye çalıştığımız gerçekler ve diğer gelişmeler de dikkate alınarak, Azerbaycan'
daki işgal, iç isyan, kargaşa ve diğer gelişmelerle, Türkiye'nin mevcut durum ve muhtemel ge
lişmeler karşısında alması lazım gelen tedbirlerin neler olabileceğinin ortaya konabilmesi için, 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Mec
lisimizce bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)-
2. — (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Ko

misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/993) 
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BAŞKAN — Maden ocakları konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek, ocak

ların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle iş güvenliği konularını 
araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyo
numuzun çalışma süresinin 25 Haziran 1993 tarihinden itibaren üç ay uzatılması için gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3, — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ve bit ko
nuyla ilgili bütün kararları almada ve gerektiğinde harekatı sona erdirmede Bakanlar Kurulu
nun yetkili kılınmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/991) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gü
cün görev süresinin altı ay süreyle uzatılmasına dair bir Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyo
rum : 

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

len ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göz hareketlerinin tekrarına yol açabilecek ge
lişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak.gerekirse bu gelişmelere mani ol
mak, Kuzey Irak'ta sağlanmış bulunan nispî sükûnetin ve bölge halkının insanî ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik 
içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı kararı 
da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kara
rına dayanılarak başlatılan "Provide Comfört II" huzur harekâtı çerçevesinde ülkemizde ko
nuşlandırılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.12.1992 tarihli ve 206 sayılı kararıyla gö
rev süresi uzatılan çokuluslu gücün görev süresinin 1 Temmuz 1993 tarihinden itibaren altı ay 
daha uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri persone
linin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçları
na uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona 
erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin 
verilmesini arz ederim. 

Erdal înönü 
Başbakan V. 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme 
açacağım; görüşmelerin sonunda tezkereyi oylarınıza sunacağım. 
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Gruplara, Hükümete ve şahsı adına ila üyeye söz vereceğim. 
Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde şu ana kadar söz isteyenler: Anavatan Partisi Grubu adı

na Bitlis Milletvekili Kâmran tnan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili 
Uluç Gürkan. 

tik konuşmayı yapmak için, Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran tnan'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) ' 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Biti .M) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Yüce Meclisin önüne getirilen konu, insanî, siyasî ve hatta askerî yönü bulunan önemli 
bir meseledir. Bu önemi ve bu yönleri itibariyle bizim meseleye yaklaşımımız, bir iktidar-
muhalefet ilişkileri çerçevesinde değil, tamamıyla objektif esaslara dayanan değerlendirmeleri, 
Yüce Meclisin karar almasına yardımcı olabilir veya Sayın Hükümetin dikkatini çekebilir dü
şüncesiyle sunacağız. 

Partimizin yetkili organları ve Meclis Grubunun da meseleye yaklaşımı bu çerçevede ol" 
-• muştur; tümüyle, iktidar - muhalefet ilişkilerinin dışında çok önemli bir meseleyi objektif yön

leriyle incelemek ve bazı tutum ve görüşler geliştirmek şeklinde; benim arza çalıştığım hulus
lar ve çalışacağım bu yönde ve bü çerçevede değerlendirilmelidir diye, altım çizerek dikkatleri
mize sunmak istedim. 

Bu konu, esldden beri bilinen bir konudur. Bilinen yönleri üzerine fazla eğilmeyeceğim. 
Sadece, Sayın Başbakan Vekilinin, İçendi partilerinin sah günkü grup toplantısında, "biz bu 
meseleye başında karşı idik, muhaliftik; ama, sonra gördük, anladık ki, bu iş lazımmış vs bi
naenaleyh, bunu desteklemek lazım'! şeklinde, basına intikal eden beyanları oldu. Bunu, tabiî, 
saygıyla karşılıyoruz. Aynı beyanın, bir bakıma, o zamanlar bizim iktidarımıza yapılmış bir 
haksızlığın itirafı olduğunu da söylersem, herhalde Sayın Başbakan Vekili buna itiraz etmek
ler. Ümit ve temenni edilir ki, aynı sayginlık ve saygıyla İcarsılanacak olgunluk, diğer kanniten 
da gelebilseydi. Çünkü, o günkü basın kupürlerini önünüze sermek istemem; ama, o zemon 
bizlerin bu kararı aldığımız şartlarda -ki, şartlar bugünkünden çok daha farklı, insanî yünü 
çok ağır basan bir mesele idi- bize, yöneltilen iddia ve ithamlar, her türlü insafın ötesinde ol
muştur; ama, o günkünün yanlış olduğunu, belki bugünkü geldikleri noktanın bir ölçüde da
ha sorumlu bir davranış icabı olduğunu da belirtmek istiyorum. 

önce usul bakımından bir noktaya işaret etmek gereğini duyuyoruz, o da şudur : Bugün 
belki de görevi son bulmak üzere bulunan ve yarın ilanı beldenen bir yeni hükümete devlet 
işlerinin devri döneminde, altı ay süreli ve böyle önemli bir meselenin karara bağlanması şart 
mıydı? 

Acaba, yeni hükümet bu konuda ne düşünüyor, programında ne var? Yeni kurulacak sa
yın hükümetin protokolünde bu konularla ilgili tek satır yok. Dış politika kısmını inceledim; 
aslında incelediğime de bir ölçüde üzüldüğümü ifade etmeliyim; çünkü, dünyanın bu kadar 
ciddî ve önemli bir ortamında, iki sayın partinin kuracaktan yeni bir hükümetin, umarım İd, 
dış politikaya ayırdığı kısımlar, Hükümet programında, protokoldekinden çok daha etraflı ta
birimi bağışlasınlar- daha kapsamlı ve ciddî olur; onu da arz etmiş olayım. 

Bundan dolayıdır ki, -bu konunun süresi ay sonunda bitiyor- Sayın Hükümetin yapacağı 
ve demokratik espriye de en uygun düşecek olan hadise, yeni hükümetin bunu değerlendirip, 
kendi programı çerçevesinde Parlamentoya sunmasını mümkün kılmak üzere, altı ay değil, 

» 
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bir ay uzatılması olacaktır. Bizim, bu istikamette bir önergemiz olacaktır. Sayın Hükümete 
yeterince vakit kalır, programını sunar, güvenoyu alır, inceler ve ondan sonra da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi önünde tutumunu tespit eder. Çünkü, arz ettiğim gibi, protokolde hiçbir 
atıf bulunmadığı gibi, Hükümeti kurmakla görevli Sayın Başbakanın, 16 Ağustos 1991 tari
hinde kendi partisinin bir yetkilisi olarak yaptığı basın konferansındaki ifadeleri önümde, sa
dık kalmak düşüncesiyle arz edeyim : Sayın Çiller buyurmuşlar ki : "Kıbrıs sorunu ve güney
doğuda konuşlandırılan Çekiç Kuvvet'in ortaya çıkmasının son derece düşündürücü olduğunu 
söyledi" diyor gazete ve devam ediyor ı Sayın Çiller, "Süresi, kimliği, ne için, kime karşı ku
rulduğu, hangi hukukî dayanaklara bağlı olduğu belli olmayan Çekiç Kuvvet'in mahiyetinin 
en kısa sürede açıklanmasını istiyoruz" diye buyurmuşlar. Aslında bunun açıklanmasını biz 
de istiyoruz kendilerinden ve bu konudaki görüşünü biz de öğrenmek istiyoruz. Henüz devle
tin arşivlerine sahip olmadan, Başbakanlık makamına oturmadan acaba, 1991 Ağustosunda 
ifade buyurduğu bu görüşlerinde bir değişiklik mi oldu? Olduysa, neden kaynaklandı? Bunun 
bilinmesi lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, konunun değerlendirilmesinde, bilinen yönlerinden ziyade, ortaya 
yeni çıkan bazı faktörleri, bazı değerlendirme unsurlarını takdirlerinize ve dikkatlerinize sun
maya çalışacağım : 

Birincisi: Bu kuvvete ihtiyaç duyulduğu dönemdeki dünya ve bölgemiz şartlarıyla bugün
kü şartlar çok farklıdır. Arada, son imparatorluk olan Sovyet İmparatorluğu dağılmış, büyük 
gelişmeler meydana gelmiş, bölgemizde hissedilir bazı gelişmeler olmuştur, kuvvet dengeleri 
değişmiştir. Binaenaleyh, o günkü şartlar ve kuvvet dengeleriyle bugünküler çok farklıdır. Olayı, 
artık o günkü şartlara göre değil, bugünkü şartlara ve ortama göre değerlendirmek gerekir di
ye düşünüyoruz. 

Bir başka yeni faktör ise, bizim ve toplum yönünden çok düşündürücü olmuştur; o da, 
bu maksatla, yani insanî düşünceyle memleketimizde yerleştirilmiş bulunan, sınırlı, sembolik 
ve vazgeçirici düşünceyle oluşturulan gücün, geçen sene 27 Aralıktan bu yılın 22 Ocağına ka
dar kullanılış şeklindeki düşündürücü bazı yön ve gelişmelerdir. 

Yüce Meclis hatırlayacaktır, Amerikan idaresi el değiştirmeden önce, 27 Aralık 1992'de, 
önce 32 nci paralelin altında -ki, 32 nci paralelle 36 ncı paralel, Güvenlik Konseyinin kararına 
dayanan hukukî bir olay değil, tamamıyla indî, tek taraflı, politik bir harekettir- buna dayanı
larak, evvela güneyde harekât yapıldı ve sonra da kuzeyde, 36 ncı paralelin üzerinde, încirlik'-
ten kalkan müttefik uçakları defaatle harekât yaptı. 

Bu da hatırlanacaktır, Sayın Hükümet önce bunu gizledi, "Incirlik'ten yapılan bir hare
kât yok" dedi. Oysa, muntazaman, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı, her ha
rekâttan sonra açıklama yapıyordu, CNN bunu direkt veriyordu. 

Sonra, harekâtın amacını aştığı yolunda bizlerin, ve kamuoyunun, basının uyarılarına rağ
men, Hükümet ısrarla "kesinlikle böyle bir şey yoktur, amacını aşan bir durum yoktur." diye 
ifade de bulundu ve hatta -beni bağışlasınlar- "efendim,her uçakta Türk pilotu var, meseleye 
hâkimiz, kontrol ediyoruz" gibi, gerçekle bağdaştırılması mümkün olmayan ifadeler kullanıl
dı. Yapılan anlaşmada, uçaklar değil, helikopterlerde, talep halinde ve lüzumlu görülürse, Türk 
pilotlarının da bulunabileceği hususu var; ama, herhalde kabul buyurursunuz ki, F-16'Iar, Ja
guar uçakları veya Miragelere, o teknolojik yapıdaki uçaklara Türk pilotlarının binmesine mü
saade edecek kadar, müttefiklerimiz, kendilerini bize yakın hissetmiyorlar. 
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Dahası var : O dönemlerde arka arkaya yapılan harekât üzerine, Türk Dışişleri, kendisini 
birdenbire Amerikan Komutanlığının sözcüsü durumunda gördü. Hemen her gün bir açıkla
ma yapıldı; meşru müdafaa" dendi, "Amerikan uçaklarının, müttefik uçaklarının meşru mü
dafaası olmuştur" dendi. 

tnsaf buyurun efendim! Bunu söylemesi gerekecek olan, Amerika Birleşik Devletleri, uçak
ların sahibi İngiltere ve Fransa olabilir ve meşruiyyeti de münakaşa edilir; ama, Türk Sayın 
Dışişleri Bakanlığı, bir nevi, bunların sözcülüğü ve avukatlığını üstüne alarak, "meşru müdafaa" 
dedi. Nereden çıktı bu meşru müdafaa? Efendim, radarlar kilitleniyormuş!.. 

Şimdi, hiçbir sebep yokken -İd, o dönemlerde kuzey Irak'ta yaşayan insanların, Kürtlerin 
güvenliğinin ciddî şekilde tehdit altına girdiğine dair de hiçbir açık delil bulunmamasına rağmen-
adamın üstüne gideceksiniz; kendi savunması için bir tedbir alacak, "vay, bu düşmanca bir 
hareket; vur başına! "Hatta, o derece vuruldu İd, 36 ncı paralelin altına bile inildi. 

Bu örnek, bir nevi, millî bir üssün -ki, anlaşmada da "bütün harekât Türk komutası ve 
idaresi altında bulunacak" ibaresi bulunmasına rağmen- çok defa Türkiye'nin, Sayın Hükü
metin bilgisi dışında cereyan etmiş; Almanya'da yapılan Amerikan Komutanlığı açıklamaları
nın CNN'den yayınlanmasıyla saatler sonra Hükümetin bazen bilgisi olmuş, bazen de açıkla
ma yapmış veya yapmamış. 

Burada şu unsur ortaya çıkıyor : Böyle bir güç dolayısıyla ve bu üssün kullanılış şekli iti
bariyle, Türkiye'nin, günün birinde, kendi iradesi dışında bir ihtilafa taraf haline getirilebile
ceği tehlikesi vardır. Bir düşünsünler; Körfez krizi döneminde, hatta bu gücün oluşturulması 
döneminde, kendilerinin beyan ve düşüncelerini endişelerini hiç olmazsa hatırlasınlar. Bugün 
bu örnek önümüzde iken, bizim bunun çok ötesinde bir endişe duymamızı, herhalde bize çok 
görmezler; sebepleri ortada mevcuttur. 

Bu itibarla, bu mesele eğer mutlaka devam edecekse, bizim düşünce tarzımız şudur : Bu 
güç, NATO çerçevesine alınır ve NATO hukuku içerisinde yürütülür. Türkiye'nin de bulundu
ğu Konsey, Savunma Planlama Komitesi üyeliği, başkomutanlık içerisinde; ki, eski endişeler 
bir ölçüde hafifledi, NATO anlaşmasının 6 ncı maddesi çerçevesi aşıldı; yani, saha dışı sorum
luluklar, bilhassa Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da hava sahasının kontrolünün NATO'ya veril
mesiyle bu delindi. Binaenaleyh, burada da delinmemesi için hiçbir sebep yoktur. Ya bu kuv
vet NATO çerçevesine alınır ve Türkiye'nin bu kuvvet üzerinde hukukî yönden de otoritesi da
ha açıklık kazanır veya ilgili memleketlerle ikili olarak açık anlaşmalar yapılır, daha sarih ve 
daha hukukî bir çerçeveye oturtulur. Her halükârda, Yüce Meclis ve Sayın Hükümet kabul 
buyursunlar ki, bugünkü ortamı ve uygulamasıyla bu, rahatsız edici bir hal almaktadır. 

Bir başka konuyu da arz, edeyim : Herhalde sayın milletvekillerimiz ve Sayın Hükümet 
kabul buyururlar ki, bu kuvvetin burada devamlı tutulması ve tutulmasında ısrar edilmesi... 
O derece ısrar ki, Amerika Sayın Dışişleri Bakanı, âdeta çok önemli işlerini de bırakırcasına, 
günübirlik, 12 Haziranda Ankara ziyareti -şekli üzerinde daha evvel durduk; ısrar etmek 
istemiyorum- yapmasının bir sebebi de bu. Acaba, bunların bu ısrarları -Fransız ve İngilizlerin-
sadece insanî mülahazalardan mı? -Ki, bu insanî mülahazayı ortaya koyan ve bu yok edilmek 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan insanlar üzerine dünyanın dikkatlerini çeken de bizim İkti
darımız olmuştur. 

Daha önce, 1988'deki Halepçe Örneği : 5 bin insanin kimyasal silahlarla öldürülmesine, 
aynı kuvvetler seyirci kalmışlardır; 60 bininin can havliyle Türkiye'ye sığınmasına da seyirci 
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kalınmış. Hatta, yıllarca misafir olduklarında da en ufak yardım yapılmadığı gibi, bu insanla
rın gitmek istemeleri halinde de kulaklarını kapatmışlar, vize vermemişler. En çok 300 kişi ka
bul eden olmuş, 30 kişi kabul eden olmuş ve bu yıla kadar da bunun 7 bin kadarı bizde idi; 
daha sonra diğerleri kendi topraklarına döndüler ve dağıldılar. 

Şimdi, bu varken, 200 bin insan, Bosna Hersek'te, açık bir şekilde, insanlık ve bütün in
san hakları konvansiyonu ve anlaşmaları, ihlal edilircesine katledilirken, buna seyirci kalanlar, 
acaba, Incirlik'te sadece halisane insanî duygularla mı kalıyorlar? Burada da herhalde çok aşı
rı saflığa gitmemek lazım. 

Ermenistan'ın Azerbaycan'da yukarı Karabağ'dan başlıyarak orada da kendine göre bir 
etnik temizleme operasyonuna girdiği, Azerbaycan'ı işgal ettiği ve katliama giriştiği dönemde, 
sırada ve bugün bile seyirci kalan bu güçlerin, bu bölgeye, bu üsse ve bu güce bu derece önem 
vermeleri, acaba halisane düşüncelerden rni ileri gelmektedir? Herhalde bunu sayın Hükümet 
de düşünmez ve değerli milletvekillerinin de düşünmediklerinden eminim. 

Binaenaleyh, konuya biraz bu açılardan da yaklaşmak lazımdır. Düşünüyor, kendimize 
de soruyor, sayın Hükümete de soruyoruz: Acaba, bu işler görüşülürken, Amerikalılarla veya 
diğerleriyle bu konular açılmadı mı? 

Bir taraftan, tncirlik'ten kalkıp da mütemadiyen Kuzey Irak'ta operasyon yapan tnğiliz 
jaguarları varken; Sırbistan'ı koruyan ve Bosna-Hersek'teki katliamı kolaylaştıran, maalesef 
İngiltere'dir. Balkanlarda bir nevi Alman mevcudiyetini ve Alman gücünü önlemek, güneyde 
Yunanistan'ın Müslüman memleketlerle çevrili olmasından rahatsız olduğu için Balkanlarda 
bir büyük Sırbistan ve Yunanistan cephesi kurarak kuzeyde Almanların inişini -ekonomik ve 
politik bakımdan- güneyde de Türklerin mevcudiyetini önlemeye çalıştığı ve bundan dolayı da 
Sırplara karşı. 

BAŞKAN — Sayın înan, 5 dakikanız kaldı efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Bundan dolayı da Sırplara karşı her türlü hareketi önleyen İngiltere, o tutumu bilinirken, 

tncirlik'ten jaguarları kalkıp, gidip de komşu bir memleketi -eğer bir sebep olsa, saygı duyarız-
sebepsiz olarak bombardıman ettiği zaman sayın Hükümet rahatsız olmuyor mu bundan? İn
sanlar rahatsız olmuyor mu? İngilizlere sorulmuyor mu bu? Benzeri suallerin, Fransızlara, Ame
rikalı dostlarımıza yöneltilmesi gerekmez mi? 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlarla beraber, başlangıçta işaret ettiğim, dünyanın deği
şen şartları içerisinde, Türkiye'nin de müttefikleriyle ilişkilerine yeni bir şekil vermesi lazım. 

Kuzey Atlantik İttifakı tümüyle şekil değiştirmiştir. Koridorlarında Rus mareşallerinin gez
diği bir ittifakı, artık bir savunma ittifakı olarak görmek, çok safdillik olur. Kime karşı savun
ma ittifakı?.. Dünyadaki rolü ve yeni gelen idarenin, bir taraftan içe dönük, Amerika'nın izo
lasyona dönüşünün bir ifadesi şeklinde, bir taraftan da rahatsızlığı karşısında, Amerika Birle
şik Devletlerinin tutumu ve politikası değişmektedir. 

Oysa, baktığınızda, Türkiye'nin bu meselelere yaklaşımı, yirmi sene, otuz sene önceki an
layışla devam etmektedir. Bu anlayışın devam etmesi sakıncalıdır. Bu anlayışı değiştirmek la
zımdır. Ortaklarımız ve müttefiklerimiz nezdinde Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkile
rimizi yeni esaslar üzerine oturtmak lazımdır. Yani, büyük müttefikimizin "ben Türkiye'den 
ne istersem'hay hay, başüstüne'der" düşüncesini değiştirmenin zamanıdır. 
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Üzülerek arz edeyim : Bu güç konusunda edinilen intiba bu olmuştur. Sayın Hükümet, 
iktidara geldikten sonra ilk uzatmayı altı ay olarak yaptı. -Ki, hatırlatmak isterim: Biz Hükü
metten ayrılmadan önce, Eylül 1991'de yaptığımız üç aylık uzatmayı, "bu sondur" kaydıyla 
yapmıştır. Sayın Hükümet, o zaman parlamentoya da başvurmadan bir altı aylık, uzatma yap
tı. Sonra, Haziran 1992'de, Yüce Meclise geldi; o zaman da rica ettik, "müzakere ve pazarlık 
gücünüzü ve değerlendirmeleri elinizde tutmak kaydıyla ve maksadıyla ikişer ay yapın" dedik, 
fakat bir altı ay daha uzattı. Arkadan bir altı ay daha, şimdi bir altı ay daha uzatmak istiyor. 

. Fransızların bir sözü vardır : "Geçici olan, devamlı oluyor" anlamında "Provisoir qui 
dure." Bu da galiba öyle oluyor; ama, nasıl oluyor?.. Türkiye'nin değerlendirmeleri, Kuzey Irak'
taki insanların reel, gerçek güvenlik ihtiyaçlarından doğma değil, ilgili diğer taraf, diğer güçle
rin ihtiyaç ve millî politikalarının icabı olduğu için yapılıyor. 

Şimdi siz sanıyor musunuz İd, demin belirttiğim örnekler ışığında, bu müttefiklerin Türk
iye'de ve Ortadoğu'daki büyük mevcudiyetleri, oradaki insanlann -ki, biz de severiz ve koru
mak da vazifemizdir- İcara gözü ve kaşı için midir?.. Hayır, Ortadoğu'nun petrolleri ve enerji 
kaynağı için... Eğer aynı enerji kaynağı Bosna-Hersek'te olsaydı, yaklaşım bu mu olurdu? 

Bir karikatür vardı; Bosna-Hersek'te son insanın gömüleceği bir mezar kazılıyor ve kazıcı 
da diyor İd, "belli olmaz, belki bu mezardan petrol fışkırır!.. Bugün bir başka karikatür gör
düm; Sırplar diyor İd, "hiç olmazsa, anlaşma imzalayacakbir adamı hayatta bırakalım.'* 

Bunlara seyirci kalan insanların bu konudaki ısrarlarım, tamamıyla samimiyete ve bizim
le olan yakınlık ve dostluğuna veya Kuzey Irak'taki bu insanlara bağlamak mümkün müdür? 
Kaldı ki -gayet açıklıkla söyleyeyim- aslında bu, oradaki insanlar için de yanlış bir politikadır. 
Bir nevi, 1948'den beri devam eden Filistinliler gibi, yeni bir grup meydana getirilecektir. Akı
beti meçhul, ekonomik bakımdan üretime geçememiş, kendi kendine yetmeyen bir toplum, bir 
grup; dışarıdan yardım gelecek, -ne kadar geleceği de belirsiz- bu sakıncalıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KÂMRAN İNAN (Devamla) •— Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın tnan, özür diliyorum; çünkü, konuya, konuşan değerli hatibe, üsluba, 

gündeme dikkate ederek, arkadaşlarımızın saygı değer görüşlerini layıkıyla sunabilmelerine im
kân tanımak düşüncesiyle Başkanlık olarak takdirimizi kullanıp sizlere yardımcı olmayı görev 
saymıştık; ama, dün akşam 9 saatlik bir görevde, gece saat 24.00'ü aştıktan sonra, bazı sayın 
üyelere ilave süre vermemek mecburiyetini hissetmem üzerine -zatı âliniz ve birçok değerli ar
kadaşım yoktu; haberiniz olmadığı için açıklamak mecburiyeti hissediyorum- zalim olmakla 
suçlandım ve buna, burada bulunan diğer grup başkanvekilleri de katıldılar. Böyle bir şeye ge
rek olmadığı inancıyla, istisnası, emsali olmayan bir uygulamayı dün akşamdan beri başlat
tım; burada bulunanlar da bunu biliyor. 

Bu bakımdan, çok saygı duyduğum zatı âlinizden dinlemekte çok fayda gördüğüm değer
li düşüncelerinizden mahrum kalmak pahasına da olsa, bu gibi suçlamalara razı olmayacağım 
için, ilave süre vermek imkânım bulunmadığını özür dileyerek arz ediyorum. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Saygılarımı sunmama müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan? (ANAP sıralarından "süre ver" sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi "süre ver" diyen değerli arkadaşlarım, dün gece burada bulunup da, 
adaletsizlikle, zulümle suçlandığım zaman aynı müdahaleleleri yapsalardı, mutadıma devam 
ederdim! 
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KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, takdirlerinize tamamıyla saygılıyım ve ka
tılıyorum; karar sizindir; ama, Hükümetin yapacağı en dürüst hareket, önergemizi kabul ede
rek, çok uluslu gücün görev süresinin bir ay uzatılmasını kabul etmesidir. Aksi takdirde tutu-
muzmuz değişecektir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın UIuç Gürkan. 
Buyurun Sayın Gürkan. (CHP sıralarından alkışlar) ' > 
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çekiç Güç'ü tartışıyoruz; görev süresini bir kez daha altı ay uzatma talebiyle karşı karşı

yayız. Bu taleple hangi ortamda karşı karşıyayız; dilerseniz, öncelikle, kısa başlıklar altında 
buna bir göz atalım : 

önce, Azerbaycan : Karabağ yitmiş, gitmiş; Azerbaycan, öz topraklarının bir kesimini Er
meni işgaline terk etmiş; Türkiye cumhuriyetinin dostu Cumhurbaşkanı, başkentten kaçmak 
zorunda kalmış; ülke, Azerbaycan, yeniden Rus güdümüne girme yoluna girmiş, sokulmuş. 

Diğer Orta Asya cumhuriyetleri: Bir zamanlar edinilen büyük laflara bakarak, bu cum
huriyetler, Türkiye'ye umut bağlamış; ama, Almanya'dan israil'e kadar birçok ülkenin, Türki
ye'den daha yoğun ekonomik ilişkiler içine girmesi, yalnızca seyredilmiş. Bu ülkeler, ayrıca, 
Türkiye'ye yolladıkları binlerce öğrencilerinin düş kırıklığını şu an yaşıyorlar, bundan haber
darlar; bu öğrencilerin de bir bölümü, geri dönme hazırlıkları içinde. 

TRT'nin bu ülkelere dönük olarak büyük iddialarla, büyük paralarla yayına geçirdiği be
şinci kanal (TRT-INT) ise, tam biç fiyasko olmuş, iki Orta Asya cumhuriyeti" ihtiyacım yok, 
gerek duymuyorum, anlamsız buluyorum" diyerek yayını kesmiş; öbür birtanesi hiç seyretmi
yor, TRT. l'i alabildiği için onu tercih ediyor; diğer ikisi de alıyor, ama yurt içinde dağıtmıyor.r 

Bosna-Hersek'e gelirsek : Yola gene büyük laflarla, Vance-Owen Planını dahi beğenmeye
rek yola çıkılmış; ama, güvenli bölgeler bile oluşturulamamış; Müslümanlar neredeyse tama
men dışlanmış ve Bosna-Hersek, Sırplarla Hırvatların arasında paylaşılma aşamasına gelmiş; 
sadece seyirci konumundayız. 

Nihayet Kıbrıs : Güvenlik Konseyinin -ki, üçü, Çekiç Güç'ü oluşturan ülkelerden oluşan-
beş daimî üyesi, Kıbrıs'ta Türk tarafına açıktan tutum almış. Ankara Hükümeti ise bir yılgın
lık içinde* tam bir yılgınlık içinde havlu atmaya hazırolduğu izlenimini veriyor ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti de, hemen hiçbir karşılık almadan vermeye zorlanır bir duruma gelmiş. 

Nihayet, bugün, Sayın Dışişleri Bakanının bu kürsüde detaylandırdığı talihsiz olaylar... 
Türkiye'nin Batı Avrupa'daki temsilcilerinin, temsilciliklerinin taşlı, sopalı, silahlı saldırılara 
karşı korunması için -daha önceden bu ülkelerin uyarıldığının burada söylendiğini ciddiye al
mak zorundayız- bu ülkelerin uyarılmış olmasına karşın, gerekli koruma duyarlılığının göste
rilmediği, Türkiye'nin ciddiye alınmadığı bir ortam... 

işte, Çekiç Güç'ü tartışırken, eski deyimiyle manzara-i umumiyye böyle... 
O zaman, Çekiç Güç'ü niye tartışıyoruz? Bu görevinin, görev süresinin bir altı ay daha 

uzatılmasını böylesine bir tablo içinde hangi gerekçeyle, niçin istiyoruz? 
Çekiç Güç'ün görev süresini uzatmaya bu Hükümet eğilimli, meyyal olabilir; ama, Kıb

rıs'ta, Azerbaycan'da," Bosha-Hersek'te, bırakın hepsini, dış temsilciliklerinin korunmasında, 
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"kardeşim, benim de senden böyle bir talebim var" diyemiyor mu, demeyi zül mü addediyor, 
bundan utanıyor mu?! Yani, niye tartışıyoruz Çekiç Güç'ü? Neyin karşılığında ne yapıyoruz? 

Tezkereye inanmak gerekirse, gene aynı öykü : Saddam'a karşı, Saddam'ın Kuzey Irak'a 
yönelik, kıyıma dönük hareketlerine karşı Türkiye'ye bir güç olursa onu önleyecekmiş!.. 

Değerli milletvekilleri, artık bu iddia da ciddiyetini kaybetti, yitirdi. Türkiye'nin aynı za
manda sınırlarını koruyamadığının, korunmaya -kendisi olarak- fazlaca niyetli yahut kendine 
güvenen bir ülke konumunda olmadığının da itirafıdır. 

Hiç olmazsa, bu gerekçeyi, biraz daha böyle üslubuna uygun, açık itiraftan kurtaranbir 
noktaya, üçüncü, dördüncü uzatmada getirselerdi, onu da, bir ileri adımdiye belki kabul ede
bilirdik. . ' A ' 

Hayır; Türkiye'nin ulusal çıkarlarına dönük hiçbir taleple pazarlık, değerlendirme, tartış- i 

ma konusu yapılmaksızın, Çekiç Güç'ün görev süresi geldi mi, Hükümet, ne yazık ki dünden 
gönüllü. ABD istiyor; Millî Güvenlik Kurulu toplanıyor, Millî Güvenlik Kuruluna da Hükü
met -ne yazık ki "emret komutanım" anlayışı içinde hâlâ- hemen uyuyor; hemen yerine getiri
yor, yeni hükümetin kurulmasını dahi beklemiyor; yeni hükümete bir değerlendirme imkânı 
verme gibi, şık, zarif bir biçimi dahi öngöremiyor; tam bir, ABD'den MGK'ya uzanan, MGK'dan 
da hükümete gelen "emret komutanım" alışkanlığı!.. 

Ayrıca şuna bakalım : Gerçekten, Çekiç Güç, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizi mi koru
yor; yoksa, orada koruduğu, kolladığı başka şeyler mi var? 

Hepimiz televizyonlarda izliyoruz, gazetelerde okuyoruz, Kuzey Irak'ta PKK kampları var... 
Türkiye, o kamplara yönelik müdahaleyi dahi düşünemiyor; sadece, 'o kamplardan gelen in
sanlar Türkiye'de katliam yaptığı zaman bağırıyor; ama, orada ekranlarda seyrettiğimiz, gaze
telerde okuduğumuz kamplara karşı bir tavrı, eylemi yok; sadece, Barzani'ye "var mı?" diye 
soruyoruz, "yok" diyor, bitiyor... 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, altı ay önce Çekiç Güç'ü yine burada tartışırken, sınır ötesi 
bir operasyon içindeydi. O PKK kamplarına karşı Türkiye'nin elini kim tuttu; Çekiç Güç mü? 
Bu soruyu, altı ay önceki tartışmada da sorduk; ama, ne yazık ki yanıtını alamadık; almamız 
gereken bir yanıttır. 

Kuzey Irak'ta otorite kim? Barzani mi, Çekiç Güç mü; kim? Bunun hesabını, bu kampla
rın hesabını, Türkiye, sormak cesaretinden, sormak gereksiniminden, bu Hükümet eliyle yok
sun bırakılamaz, bırakılmamalı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, bu konuda, tıpkı kısa bir süre önce Kıbrıs konusun
da yaptığı gibi Hükümetin o yılgın, havlu atmış izlenimini veren tavrına karşı yapması gere
ken, adım atması gereken bir tavrı olmak gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tıpkı kısa 
bir süre önce Kıbrıs konusunda olduğu gibi, Türkiye'nin gerçek çıkarlarına bir anlamda sahip 
olabilmeli, bunun gereğini yerine getirebilmeli. 

Eğer, Türkiye Cumhuriyeti, bu gereği yerine getirme konusunda eksik davranır, Hükümet 
tezkeresini, bir iktidar mecburiyeti, bir iktidar mahkûmiyeti anlayışı içinde, olduğu gibi onay
larsa, ulusal çıkarlarımızın fazlaca korunması yolunda kendisine düşen sorumluluğu yerine ge
tirememiş, dolayısıyla, bu cumhuriyetin kuruluşundaki bağımsızlık ruhuna, egemenlik anlayı
şına hiçde uygun davranamamış olur. 

Çekiç Güç'e hiçbir tartışma yapmaksızın, sadece Saddam'a karşı, onun zulmüne karşı Tür
kiye'ye birilerinin göçüne engel oluyor anlayışıyla, "evet" diyemeyiz, dememeliyiz. Bu, ne 
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egemenlik anlayışına ne de bağımsızlık anlayışına uygun düşer. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
sorumludur ve bu sorumluluğunun gereğini mutlaka yerine getirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten de, Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta, bir anlamda, orada mev
cut ve zaman zaman Türkiye'nin sınırını geçerek Türkiye'ye gelen PKK kamplarının koruyu
cusu, kollayıcısı, şemsiyesi konumundayken, beraberinde, terörü önlemede ciddî engelleri de 
oluşturan bir güç olarak ortaya çıkıyor. Bu güçtür ki, Türkiye'nin sınırları içinde, güneydoğu
da yaşayan yurttaşlarımızın, sırf etnik kökenleri farklı diye, onca yıldır, olağanüstü hal anlayı
şı içinde baskıyı, temel hak ve özgürlüklerinden yoksun yaşamalarının da bir aleti, bir manive
lası haline geliyor. 

Türkiye, sırf Amerika istiyor diye, sırf İngiltere istiyor diye, sırf Fransa istiyor diye, bu 
kadar derdi, karşısına nasıl alabilir? Sırf onlar istiyor diye, dün görüşü "ülkede yabancı asker
lerin konuşlandırılmasına daima karşıyız" biçiminde ifade edilmiş Doğru Yol Partisi Grubu
na; dün "başka ülkelerdeki etnik grupları korumak için, civar ülkelere, başka ülkelerin güçle
rini getirmek diye bir usul yoktur" diye haykıran SHP Grubuna, bugün "Çekiç Güç'e ihtiya
cımız var" dedirten olay nedir? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onların marifetleri!.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bir Amerika'yla ve beraberindeki ingiltere'yle, Fran

sa'yla uzlaşmak mı? O konum, o üç ülkenin konumu -geçen tartışmamız sırasında da dile 
getirmiştik- bu karşı çıktığımız gündeki konuma göre çok daha güçsüzdür, uluslararası hukukî 
dayanaklarından çok daha yoksundur. O günlerde, geçmişte, haklı olarak hep beraber karşı 
çıkarken, o Çekiç Güç'ün arkasında Birleşmiş Milletlerin bir kararı vardı, Saddam'ın fiilî Ku
veyt işgali, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize fiilî bir saldırısı vardı. Bugün bunlar yok; ar
kasında, ne bir Birleşmiş Milletler kararı ne de ona emsal olabilecek, 13-14 ülkenin bir araya 
getirdiği bir uluslararası -Birleşmiş Milletler anlamını taşıyacak- güç var; sadece üç ülke... Hem 
de hangi ülkeler?.. Amerika Birleşik Devletleri. Dünün Kurtuluş Savaşına, manda ipoteği vur
mak isteyen Amerika Birleşik Devletleri; Fransa : Dünün Suriye mandacısı ve Kurtuluş Savaşı
mızla topraklarımızdan sürdüğümüz bir ülke; İngiltere : Irak mandacısı ve gene Kurtuluş Sa
vaşımızla topraklarımızdan sürdüğümüz bir ülke. 

Şimdi bu üç ülke gelmiş; arkasında ne bir Birleşmiş Milletler kararı var ne bir uluslararası 
hukukî dayanak!.. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi mi, dünün mandacılarına bu dayanağı oluştur
mak?! Bugün, hem Kuzey Irak'taki PKK kamplarını korumak hem de kendi sınırlarımız için^ 
deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt etnik kökenli kardeşlerimize ba"skıya, zulme yol açan 
bölge valiliği düzenini ve olağanüstü hali bir yaşam biçimi haline sokacak anlayışı götürmek? 
Bu mudur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi? Bu nasıl bir anlayıştır; neye teslim oluş
tur; neye havlu atıştır?! 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken, size bir kez daha, Türkiye Büyfük Millet 
Meclisinde, en çok bir hafta önce, Kıbrıs konusunda havlu atma zihniyetini yansıtan Hüküme
te verilen dersi anımsatıyoruz. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bu dersin bir benzerini Çekiç Güç konusunda yeniden vermeye ve Türkiye Cumhuriyeti
nin ruhunu oluşturan Mustafa Kemal'in, bütün Türklere, dolayısıyla Türkiye halkı adına ege
menliği burada kullanan parlamenterlere emanet ettiği "Bağımsızlık benim karakterimdir" an
layışını anımsatıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Bu anlayışla, bir hafta'önce Kıbrıs konusunda» hem Hükümete hem de dünyaya verilen 
dersin aynısını Çekiç Güç konusunda yinelememizi, bu konuda işin gereğini yapmamızı di
liyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Cemal Şahin. 
Buyurun Sayın Şahin. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar

kadaşlarım; konuşmama başlamadan önce, hepinizi, Yüce Parlamentonun değerli üyelerini sev
gilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, her altı ayda bir, bu kürsüden, bu konuyla ilgili sorunları dile getiri
yoruz ve enine boyuna tartışıyoruz. Bu kürsüler, elbette, enine boyuna tartışılacak konular içindir. 
Aksi halde, demokrasileri izah edemeyiz; birbirimizden farklı partiler de olsak, ülke sorunları
nı ilgilendiren konularda bu ve buna benzer eleştirilerin yapılması kadar doğal birşey olamaz. 
Biz, bunların hepsine saygılıyız. Ancak, bir meselenin altını çizmek istiyorum: Birbirimizi eleş
tirirken ya da siyasî partilerimizle veya kendi partilerimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizi bu 
kürsüde ortaya koyarken bir konuyu gözden kaçırmamanın yararlı olacağına inanıyorum. O 
da, her şeyden önce, ülke menfaatlarının korunması, ülke geleceğinin korunması, velhasıl Türk 
Devletinin hak ve menfatalarımn korunmasıdır; bunu gözden uzak tutmamak lazım. 

Şimdi, ben bir meseleyi anlamak istiyorum. Arkadaşlarımız buraya gelip duygu ve düşün
celerini söylüyorlar ve "efendim, SHP dün bu olaya karşıydı, şimdi yanında; dün karşı olduğu 
bir olayı bugün destekliyor" diyerek, bunu bir çelişki gibi ortaya sürerek, kendilerine göre bir 
sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Bir başka partimizin değerli temsilcisi de, kendi konuşmaları içe
risinde bile çelişki arz eden konumlan ortaya koymak suretiyle bir tablo çizmeye çalışıyorlar. 
Bir örnek olsun diye söylüyorum : Burada bir değerli sözcümüz de daha önce belirtti, Ortado
ğu olaylarının cereyanından önce Kuzey Irak'ta meydana gelen çatışmalarda Saddam'ın güçle
rinin, Halepçe'de, zehirli gaz kullanmak suretiyle, çoluk çocuk demeden, günahsız binlerce in
sanı nasıl zehirlediğini, nasıl yok ettiğini hep birlikte gördük. * 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — 5 bin. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Evet, 5 bin; binlerce diyorum; 5 bin de desek, 10 bin de 

desek fark etmiyor. 
Binlerce insanı nasıl yok ettiğini burada anlatıyorlar. Pekâlâ, şimdi bunu anlatıyorsunuz, 

ileri sürüyorsunuz; peki, yarın, bu Çekiç Güç olmasa, orada huzuru sağladığını iddia eden Çe
kiç Güç olmasa, orada -miktarı hususunda esasında bir çelişki yok- kimine göre 14 tümen, 
kimine göre 18 tümen olan, 36 ncı paralelin hemen bitişiğinde ya da o bölgede Saddam'ın güç
leri var; bunlann, gene o Halepçe olayında olduğu gibi bir saldın yapmaları durumunda, aca
ba, kim, neyi, nasıl önleyecektir? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sizi böyle mi kandınyorlar? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, kusura kalmayın; biz, bu olayı? ortaya konulan sav

larla ya da ortaya konulan olaylarla bir çelişki olarak görüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, burada bir mesele var, bir gerçek durum var. Orada, bilinen sebep

lerle Ortadoğu savaşı çıkmış -ben onu tekrar etmiyorum kıymetli zamanınızı almamak için-
ve bunun sonunda bir tablo ortaya çıkmış. Bu tablonun doğal bir sonucu olarak, müttefik 
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güçler tarafından doğal bir üçlü bölme yapılmış; yani, Irak toprakları fiilen üçe bölünmüş ve 
32 nci paralelle 36 ncı paralel arasındaki bir koridor dışında, Kuzey Irak'ta bir bölge, Güney 
Irak'ta bir bölge, bir de, demin arz ettiğim gibi, 32 nci ve 36 ncı paralellerin arasında kalan 
bir bölge oluşturulmuş. 

Şimdi, hep birlikte düşünelim: O zamanın hükümeti, yani bizden önceki hükümet, o telaş 
içerisinde, bizim topraklarımızın dışında cereyan eden olayların doğal bir sonucu olarak ora
dan göç eden insanlarla ilgili kararlar alıyor, tşte, göç edenler yaklaşık 500 bin kişiydi yanlış 
hatırlamıyorsam; belki o göç devam etseydi, gelenlerin sayısı bir milyonu, iki milyonu bula
caktı. Oradan bir göç olmuş, sınırlarımıza dayanmış; peki, ne yapacaktınız? iki şık vardı; ya 
insanî amaçlarla bu 500 bin kişiye kucak açacaktınız, onlara gereken insanî yardımı çağdaş 
devlet olarak yapmak zorunda idik ya da sınırlarımızı kapatıp, tabiri caizse Saddam vari bir 
hareketin içine girmemiz gerekirdi; ama, Türkiye, Türk Milleti, elbette bu ikincisini yapamaz
dı ve uluslararası arenada cereyan eden kurallara uygun olarak, sınırlarımıza sığınan, başka 
bir anlamda da Türk Milletinin bağrına sığınan bu insanlara kucak açtı ve bildiğiniz gibi, on
lara elinden gelen her çeşit yardımı yaptı. Biliyorsunuz, o çok güç mevsim şartları içinde o in
sanlara çadır bulmak, onları iskân etmek, onlara gıda bulabilmek büyük bir meseleydi. Bu 
konuda devletin tüm imkânları ortaya konmuş olmasına rağmen, pek çok insanın, orada, so
ğuktan, bakımsızlıktan ve hastalıktan telef olduğunu da üzülerek biliyoruz. 

Şimdi, böyle bir durum karşısında kalan ve hâlâ arkası kesilemeyen göçlerin, sığınma olay
larının doğal bir sonucu olarak, o zamanın hükümeti Birleşmiş Milletlerden bir yardım tale
binde bulunmuş. O talepte, "mevcut düzende, mevcut göç karşısında, Türkiye'nin bu imkân
larıyla tek başına bu işi halledemeyeceği" ifade edilmiş. Şimdi, o yardım talebinin doğal bir 
sonucu olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 688 sayılı bir karar almış. Bunlar burada 
çok konuşuldu; ama, ben özellikle hafızalarınızı tazelemek için tekrar değinmekte yarar görü
yorum. Bunları birbirimize anlatmalıyız ve birbirimizi anlamalıyız; birbirimizi anlamakta güçlük 
çekersek, burada bir şey çözülmez. Çünkü, ola ki, bu mevcut şartlar devam ederse, altı ay son
ra yine aynı konuyu burada görüşmemiz gerekecektir. 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum : 688 sayılı bu kararın gereği olarak, 13 devletin gönder
diği 21 500 kişiden müteşekkil bir silahlı güç Türkiye'ye gelmiş, konuşlanmış ve görevini ifa 
etmiş. Orada, iki toplum ve üç bölge var; orada yaşayan insanların aralarındaki güven bunalı
mı sadece o gün için var değildi, hâlâ devam etmektedir. Bugün bir sayın üyemiz şu kürsüye 
gelip diyebilir mi ki, artık bu Çekiç Güç yersiz -ki, öyle deniliyor- gitsin? 

Değerli arkadaşlarım, peki, Kuzey Irak'ta yaşayan insanlarla 32 nci ve 36 ncı paraleller 
arasında yaşayan insanlar arasındaki ve o bölgenin insanlarıyla güneyde yaşayan insanlar ara
sındaki güven bunalımının kalktığını söyleyebilir misiniz? Elbette buna vereceğiniz cevap, çok 
inanıyorum ki "hayır" olacaktır. O halde, üç bölgeden oluşan, bir anlamda üçe bölünmüş 
bir ülkenin ayrı ayrı bölgelerinde yaşayan insanlar, kendi sorunlarını, kendi aralarında, güven 
bunalımı sonucu çözemiyorlarsa, bir sıcak savaşa ya da bir sıcak katliama biz nasıl seyirci ka
labilirdik? 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Türkmenler ne olacak? 
, CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Biraz müsaade ederseniz, Türkmenleri de anlatırız, Kürt

leri de anlatırız, hepsini anlatırız. 
Şimdi, arkadaşlarım, bir noktada gerçekçi olalım; Irak'ta meydana gelen olaylara Türki

ye sebebiyet vermiş değildir ki. Buna, Iraktaki Saddam yönetimi sebebiyet vermiş ve bu tablo 
meydana gelmiştir. Hiçbir arkadaşımız burada diyebilir mi ki; o ülkenin üçe bölünmesinde 
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Türkiye'nin rolü vardır; bu bölünmede Türkiye de bir faktör olmuştur, bir rol almıştır? Hayır, 
kesinlikle hiç kimse bunu söyleyemez. Onlar, tamamen, Türk Devletinin bilgisi dışında cere
yan eden olaylar zinciridir. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — 1 700 kişi mi bunu önlüyor? 
CEMAL ŞAHÎN (Devamla) — Tam tersine, Türkiye'nin, özellikle o dönemde Anamuha-

lefet Partisi olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin çok büyük mücadeleleri oldu. Mesela, bun
lardan birisi; Biz, Kartal'da "Savaşa hayır, barışa evet" diye büyük bir miting düzenlemiştik, 
yani barış mitingi. 

Biz bu barış mitinglerini, hâlâ bugün eleştirdiğiniz Birleşmiş Milletlerin de, Güvenlik Kon
seyinin de, Türk Hükümetinin de, komşu hükümetlerin de hep birlikte çözemedikleri, çözme
de acze düştükleri ve çözemeyecekleri bu tablonun meydana geleceğini bildiğimiz için düzenli
yorduk. Çünkü, biz şuna inanıyoruz : Dünyanın hangi bölgesinde ve hangi şartlarla olursa 
olsun, meydana gelen bir savaş, ne o ülkenin insanına ne o savaşı çıkaranlara ne de o bölgede 
yaşayan devletlere bir sağlık, bir mutluluk, bir iyilik, bir güzellik getirmiyor. Savaşların sonu, 
her zaman buhran olmuştur, sıkıntı olmuştur, katliam olmuştur, kan olmuştur, ateş olmuştur, 
yangın olmuştur. 

İşte, biz bu noktadan hareketle o barış mitinglerini düzenlediğimiz zaman, "SHP Türki
ye'de bölücülük yapıyor" denilmişti; bunları yaşadık. Bunları, sadece hafızanızı tazelemek için 
söylüyorum; yoksa, kimseyi burada kınamak için söylemiyorum. Zaten bunların hepsi tarihe 
geçti ve herkes de cevabını aldı. 

SHP'yi, bu barış mitinglerini düzenleyerek savaşa karşı çıkmakla -ki, öyle diyenlerde var
dı. Elbette biz savaşa karşı çıkarız; o gün de karşı çıktık, bugün de aynı şartlar olsa karşı çıkarız-
ve bölücülükle itham edenlerin savlan neydi?.. "Efendim, Türkiye'nin menfaatları var; bir ko
yup yirmi alacağız, bir koyup üç alacağız hayatımızın kumarını oynayacağız; Saddam yöneti
mi ortadan kalkacak -ki, aynen söylüyorum- yeni bir yönetim meydana gelecek; işte, o yöne
tim oluşturulurken bir masa kurulacak, savaşın galip devletlerinden oluşan bir masa kurula
cak ve işte o masada Türkiye'nin yer alabilmesi için, Türkiye, kayıtsız şartsız, ittifak devletleri
nin yanında yer alabilmeli ve bu savaşın içerisine girmeli" şeklindeydi. 

Bir başkası ise, "Türkiye bu savaşa mutlaka girmeli; çünkü, orada Türkmenler var; muh
temelen Saddam yönetimi ortadan kallcacagından -ki, onun tartışmasını o günler içinde kimse 
yapmıyor zaten- oradaki Türkmenlerin korunması gerekmektedir; aksi halde, bu savaşın do
ğal bir sonucu olarak orada bir Türkmen katliamı olabilecektir" şeklindeydi. Böyle birtakım 
savların, köşe yazarlarından buralara kadar, bu kürsülere kadar bol miktarda söylendiğini 
gördük. 

Pekâlâ, şimdi, SHP'nin ortaya koyduğu barış -savaş değil- olayı ile bu senaryoları çizenle
rin düşüncelerinden hangisi sonuç itibariyle doğru çıktı?.. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin dü
şünceleri, sonuca ait tahmini ve eylemlerinin doğruluğu meydana çıktı. 

Hep birlikte düşünelim arkadaşlar : Ortada, giden bir Saddam yok; Saddam, işte, mey
danda duruyor; bir bölüşüm de yok. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz: Ortada, gerçek
ten, petrole dayalı bir bölüşüm olacaksa, onu bize bırakmazlar; çünkü, uluslararası emperya
lizm, zaten onun senaryolarını çiziyor, çizmektedir; biz bütün bunları görüyorduk, bunları bi
liyorduk. tşte, Saddam yönetimi yerinde duruyor... 

Pekâlâ, Türkmenlere ne oldu?.. Türkmenlere de hiçbir şey olmadı; ne bir Türkmen katlia
mı oldu ne başka bir şey oldu. 
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Şimdi, arkadaşlarım zaman zaman buraya gelerek, özellikle Türkmenlerle ilgili fikirlerini 
ortaya koyarlarken, biraz önce gene bir arkadaşımızın da söylediği gibi, "efendim, burada ko
nuşlandırılan Çekiç Güç, sadece ve sadece Kuzey Irak'taki Kürtleri koruyor, Türkmenleri 
korumuyor" diyorlar. 

Peki, Türkmenler kırılıyor mu; yani, şu anda orada yaşayan Türkmenler hergangi bir iş
kenceden ya da soykırımından mı geçiyorlar?.. Hayır. Burada meselenin özü o değil arkadaş
lar. Kimse buraya çıkıp da, kelimelerin arkasına sığınarak bir şey yaptığını sanmasın; orada 
bir ortak gerçek var : Ülke üçe bölünmüş; her üç bölgede yaşayan insanlar arasındaki güven 
bunalımı devam ediyor; Saddam'ın, orada konuşlandırılmış 14 ila 18 tümenlik bir gücü var. 
Bunların, en ufak bir fırsatı buldukları zaman, kuzey bölgesinde yaşan Türkmen kardeşleri
mizi de, Kürt kardeşlerimizi de kesinlikle katledeceklerinden hiç kimsenin şüphesi yok. O hal
de, hiç kimsenin şüphesi yoksa, gelin, insafla bir meselenin altını çizelim ve anlaşalım. Şurada 
anlaşalım : Çekiç Güç geldi, burada duruyor... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Bizim güven bunalımımız var; biz güvenmiyo
ruz Çekiç Güç'e; onu ne yapacağız? 

CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Pekâlâ... Bir dakika efendim... izah edeceğim. 
Çekiç Güç burada duruyor -ki, hiç olmazsa bir şeyin sonucunu niçin kabul etmiyoruz ya 

da niçin kabul etmek istemiyoruz, onu anlayamıyorum, onu anlamakta zorluk çekiyorum- orada 
bir insan katliamı, bir soykırım oluyor mu ya da insan haklarını ihlal eden bir durum, insanî 
yardımın boyutunu aşan bir pozisyon bir tablo meydana çıktı mı?.. Hayır. Herkes burada müt
tefik ki, sebebi- sonucu ne olursa olsun, hangi güç olursa olsun, hiç olmazsa, Saddam, Kuzey 
Irak'ta yaşâyari Türkmenlere ve Kürtlere saldırmıyor, kardeşlerimize saldırmıyor, olduğu gibi 
duruyor; ama, siz burada "bunu Çekiç Güç sağlıyor" diyemiyorsunuz; işte biz, "bunu Çekiç 
Güç sağlıyor" diyoruz. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Oraya gitsin, orada yapsın. (RP sıralarından' 'Orada 
yapsınlar" sesleri ve gürültüler) 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, bir dakika efendim... Ben asker kökenliyim; öyle 
"orada yapsınlar" demekle bu iş olmuyor. 

Arkadaşlarım, bölgenin coğrafî gerçekleri ortadadır; Suriye'nin durumu bellidir, Kuzey 
Irak'taki durum bellidir, İran topraklarındaki durum bellidir. Biz bir şeye inanıyoruz : Çekiç 
Güç, sağladığı bu huzur ortamını- ki, kim ne derse desin, bir huzur ortamı var, hiç olmazsa, 
kimse kimseyi katletmiyor, insan hakları ihlali yok- Türkiye'nin dışında yapamaz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 600 bin kişilik Türk Ordusunun yapamadığını 1 
700 kişik Çekiç Güç mü yapacak?! 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Şimdi, bir meselenin altını çizmek istiyorum... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Çekiç Güç 1 700 kişiyle bu işi nasıl yapacak? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, birbirimizi dinleyelim lütfen. Siz konuşurken 

biz size hiç müdahale etmedik; hiç buna gerek yok. Eğer ben yönümü çevirmiş, size hitaben 
bir şey konuşuyorsam, o,tbenim saygındam ileri geliyor; ama siz, "yüzünüzü görmek istemi
yoruz kardeşim" diyorsanız, tıpkı o Kartal mitinginde olduğu gibi, bu tarafa döneriz; o ayrı 
İŞ. Biz, her zaman barıştan yanayız, gelin, siz de barıştan yana olun, yerinizden güzel güzel 
bizi dinleyin. Fikrime katılmak zorunda da değilsiniz, böyle bir metot da yok; çünkü, biz de 
size katılmıyoruz, 
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BAŞKAN'— Sayın Şahin, değerli zamanınızı değerli görüşleriniz sunmaya ayırsanız daha 
yararlı olur; beş dakikanız kaldı. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sağolun Sayın Başkanım.. 
Değerli arkadaşlarım, burada, arkadaşlarımızın ileri sürdüğü bir görüşe göre, Çekiç Güç, 

Kuzey Irak'taki Kürtleri koruyor, başka kimseyi korumuyor; bir görüşe göre de Çekiç Gtiç, 
Kürtleri koruyor, orada PKK'nın da kampları var, onları da koruyor... öyle mi?.. (RP sırala
rından "evet" sesleri) 

Peki, bu PKK'yı Çekiç Güç dolaylı yoldan koruyorsa ya da bizim bilemediğimiz metot
larla koruyorsa, o zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaman zaman sınır içerisindeki ya da sınır 
ötesi harekâtlarını nasıl izah edeceksiniz?.. Bunları bize izah edemezsiniz. Türk Silahlı Kuv
vetleri, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konularda, hangi kayıt ve şartlarda olursa olsun, ge
rekli tedbirleri alır, alıyor da. Hepiniz biliyorsunuz ki, o ülkenin topraklarını kilometrelerce 
içerisinde sınır ötesi harekât tamamlanmış, PKK'nın inleri tek tek kökünden yok edilmiştir. 
Bunun aksini kimse iddia edemez. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Bizim uçakları taciz ettiler, bizim uçakları!.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Aksi halde, o zaman birilerine inanmamız lazım. Olağa

nüstü Hal Bölge Valiliğinin bu konuyla ilgili zaman zaman açıklamaları var. Şimdi, biz, Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliğinin açıklamalarına mı inanacağız, yoksa, Çekiç Güç'ü ileri veya ge
ri, siyasete alet ederek birilerinin konuşmasına veya o yöndeki savlarına mı inanacağız? 

î. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Türk uçaklarını taciz ettiler mi, etmediler mi? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gerçek odur ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gereğinde, lü

zum gördüğü her halükârda, her zaman; dün de, bugün de, yarın da, sizin döneminizde de, 
bizim dönemimizde de -hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın- Ülkenin geleceğiyle ilgili olan 
konularda sınır ötesi harekât yapar. Bırakın Çekiç Güç'ü, dünyada bunu önleyecek hiçbir güç 
de söz konusu değildir. Biz bunu yapıyoruz. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. (DYP sırala
rından alkışlar) Yani, burada tutup da, "PKK kamplarını Çekiç Güç besliyor, PKK'ya yardım 
ediyor, havadan alet atıyor, yiyecek atıyor" denilemez, böyle bir şey söz konusu olamaz arka
daşlar. Elbette Çekiç Güç'ün orada yardım ettiği insanlar var; onu siz de biliyorsunuz, biz de 
biliyoruz; o insanlar var ve o insanlar hâlâ orada yaşıyor. Hiç olmazsa kendi aralarında, hiç 
olmazsa Saddam'ın güçlerinden korkmadan, bugün için hayatalarını sürdürüyorlar. Bu nedenle, 
Türkiye, Türk hükümetleri, sadece ve sadece insanî duygulara dayalı olarak bu Çekiç Güç'ün 
Türkiye'de İcalmasına rıza gösteriyor. Yoksa, ne bağımsızlıkla, ne ülke bütünlüğüyle ve ne de 
uluslararası platformlarda Türkiye'nin saygınlığıyla ilgili en ufak bir olayın cereyan ettiğine 
inanmıyoruz, inanmak istemiyoruz. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — İnanmak istemiyorsunuz, doğru; ah bir isteyebilseniz... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlarım, birkaç nokta daha var; zaten iki dakikam 

kaldı, kusura kalmayın. 
Belli konularda elbette biz de rahatsızız. Bugün, gerçekten, Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyinin gerçek güçleri olan ve koalisyon yaparak Ortadoğu'daki şu tabloyu yaratanlar Bona-
Hersek'teki mevcut duruma niçin müdahale ederek insan katliamını, Müslümanların katlia
mını önlemiyorlar" denilerek,/sanki bu Hükümet ona yandaş görülüyor... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — İçişleri Bakanı olacaksın herhalde! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ona kimse yandaş olmuyor. Hükümetimiz, her zaman, 

her vesileyle, dış politikayla ilgili açılan genel görüşmelerde, Meclis araştırmalarında ve gün
dem dışı konuşmalara bu kürsüden verilen cevaplarda, hepimiz biliyoruz ki, Bosna-Hersek'te 
cereyan eden olaylarda da, Azerbaycan'da Ermeni soykırımıyla ilgili cereyan eden olaylarda 
da, hiçbir zaman olup biteni tasvip etmiyor, edemez; ama ne yazık, ama ne çare, uluslararası 
güçler de Türkiye'nin emrinde değil. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye çıkıp konuştuğumuzda, bir noktada anlaşmamız gere
kiyor; bir noktada birbirimize saygılı olmak zorundayız. Hiçbir Türk Hükümeti -geçmiş hü
kümetlerde de, mevcut hükümette de- Türkiye'nin hak ve menfaatlarını ortadan kaldıracak, 
ona halel getirecek hiçbir eylem ve işlemin içerisinde olamaz. Eğer bugün, Hükümetimiz, Yü
ce Meclisin huzuruna gelmiş, bu söz konusu Çekiç Güç'ün görev süresini altı ay daha uzatma
yı istiyor ise, gerçekten Türkiye'nin menfaatlarına uygun gördüğü için böyle bir taleple Mecli
se gelmiş bulunuyor. , -' . 

Anlatacağım daha çok şey var; ama sürem bitti. Çok özür diliyorum, yirmi dakikada an
cak bu kadar anlatabildim. Hepinizden özür dileyerek söylüyorum, Hükümetin kararını lüt
fen destekleyiniz; çünkü koşullar bunu gerektirmese, hiçbir Türk hükümeti böyle bir taleple 
Meclisin huzuruna gelmez. 

Bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili trfan Demirâlp, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; ülkemizde, bundan önceki iktidar döneminde konuşlandınlış bulunan Çekiç Gücün görev 
süresinin uzatılmasıyla ilgili Hükümet teklifi üzerinde Doğru*Yol Partisi Grubunun görüşleri
ni açıklamaya çalışacağım. Bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Son iki yıl içerisinde Çekiç Güç konusunu burada, şu anda dördüncü defa tartışıyoruz. 
Hepinizin bildiği gibi 1991 yılı başlarında Körfez Savaşının sona ermesiyle, Irak toprakları içe
risinde, çeşitli ayaklanmalar ortaya çıkmıştır. Bu ayaklanmaların en önemli iki tanesinden bi
risi, 32 nci paralelin güneyinde yaşayan Şiilerin ayaklanması, diğeri ise, Türkiye'yi çok yakın
dan ilgilendiren 36 ncı paralelin kuzeyinde yaşayan Kürt kökenli Irak vatandaşlarının ayaklan-
masıdır. 

Saddam yönetimi, bu ayaklanmalara karşı kuvvet kullanmıştır; bu kuvvet kullanımını, 
zaman zaman öyle boyutlara yükseltmiştir ki, maksadını aşmıştır. Bunun neticesinde, 36 ncı 
paralelin kuzeyinde, olay, tam anlamıyla bir katliama dönüşmüştür. 

îşte, bu nedenle, Kuzey Irak'ta, 36 ncı paralelin kuzeyinde, Irak'ın bu bölgede yaşayan 
insanlar üzerinde yoğunlaştırdığı,katliam hareketleri karşısında, Türkiye, diğer Batı ülkeleriyle 
birlikte duyarlı olmak zorunda kalmıştır. Yine, hepimizin çok berrak bir şekilde hatırlayacağı 
gibi, 1 milyon civarında Kuzey Iraklı, Türkiye ve İran sınırlarına yığılmıştır. 

Türkiye sınırlarına, 500 bin civarında çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, ellerine ne alıp getirebil-
diyseler, Türkiye sınırlarına gelmiş, dayanmıştır. Bunu hepimiz yaşadık ve gördük. 

Bu gördüğümüz dramın üzerinden henüz iki yıl gibi kısa bir zaman geçti ve bu dram -
Yüce Heyetin dikkatini çekmek isterim- İkinci Dünya Savaşından sonra, dünyanın yaşamış ol
duğu, halen bugüne kadarki süre de dahil, en büyük göç ve insanlık dramı olmuştur. Tüm hür 
dünya bu dram üzerine eğilirken, bu insanların problemi üzerine eğilirken, Türkiye'nin bun
dan uzak kalması, "ne halleri varsa görsünler" demesi mümkün değildi. 

Değerli arkadaşlarım, yine hafızalarınızı tazelemek için söylüyorum : İki yıl önceki bu 
insanlık dramı, o günkü Saddam yönetiminin, o günkü Irak yönetiminin -ki, bugün de aynı 
yönetim, aynı ekip Irak Devletini yönetmektedir- bu ilk sabıkası da değildi. 16 Mart 1988 tari
hinde, Saddam yönetimi, Kuzey Irak'taki ayaklanmaları bastırıyorum gerekçesiyle, Birinci Dünya 
Savaşından sonra kullanımı Birleşmiş Milletler tarafından tümüyle yasaklanmış olan hardal 
gazı silahını da kullanarak, Halepçe'de beş bin masum insanın, çoluk-çocugun katledilmesine 
sebep olmuştur ye bu konu dünyadaki tüm ülkelerde ve o yıllarda Avrupa Konseyinde günlerce 
tartışılmış, Saddam yönetiminin bu kabil katliamları tekrarlayamaması için ne gibi önlemler 
alınması gerektiği üzerinde ciddî olarak durulmuştur. 
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Hür dünya ve özellikle Batı, bu bölgedeki insanların yeniden böyle bir katliamla karşı karşıya 
kalmamaları için tedbir alma yoluna gitmiştir. Şartlar tamam oluncaya kadar; yani, Irak'taki 
yönetim değişinceye kadar. Irak'ta bir daha insanlık ayıbı sayılan katliamları yapmayacağı gü
venini verecek, demokratik ilkelere bağlı, insan haklarına saygılı bir yönetim işbaşına gelinceye 
kadar, bu bölgenin, bu bölgede yaşayan insanların, korunması gerekliliği kararına varılmıştır. 
Türkiye de, bu karara en çok saygılı olan ülkelerden bir tanesi olmuştur; çünkü, Irak ile komşu 
iki ülkeyiz, tki ülkenin toplumları arasında, halkları arasında düşmanlık sözkonusu olamaz. 

"Eğer bir anlaşmazlık varsa, sorun varsa, bu, ancak iki ülkenin yönetimleri arasında olabilir. 
Sonsuza kadar birlikte yaşayacağımız bu komşu ülke insanlarının bir daha katliama uğrama
ması için gerekli tedbirlerin alınması, öncelikle Türkiye'nin üzerine düşen bir görevdi. Ancak, 
olay çok yüksek boyutlu olduğu için, öncesinde Halepçe katliamı ve sonrasında beşyüz bin 
insanın Türkiye sınırlarında insanlık dramı yaşaması nedeniyle, tüm hür dünya bu konuya eğilmiş 
ve Türkiye, müttefikleriyle birlikte, bu bölgede bir şemsiye güç oluşturulmasına izin vermiştir.' 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi o gün yöneten Hükümet -ki, Türkiye'yi dokuz yıl 
yönetmiştir- bu olaylar karşısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin almış olduğu 688 
sayılı Kararı da gerekçe göstererek, bu bölgede, az önce arz ettiğim şekilde, bir gücün oluştu
rulmasına karar vermiştir. Ancak, burada, yine hafızaları tazelemek bakımından bir inceliğe 
daha değinmek istiyorum. 

Bundan önceki Hükümet, bu gücü Türkiye'ye, sadece ve sadece Hükümet kararıyla, bu 
Meclise danışmadan, bu Meclisin "olur"unu almadan çağırmış ve konuşlandırmıştır. Sayın 
Demirel'in Başkanlığında kurulan Koalisyon Hükümeti işbaşına gelir gelmez, 1991 yılı sonla
rında, "Böyle bir oluşum, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olumlu görüşü alınmadan yapıla
maz, Türkiye topraklarına bu güç yerleştirilemez" demiş ve daha önce yerleştirilmiş olan bu 
gücün kalış süresinin uzatılması hususunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirmiştir. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 1991 sonunda bahis konusu değildir; 1992 Haziranında ge
tirildi. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — İşin kolayı vardı: Koalisyon Hükümeti, göreve geldi
ğinde, nasıl olsa kendisinden önceki bir Hükümet tarafından alınmış olan bir karar var, yapıl
mış olan bir uygulama var; kendisini sıkıntıya sokmaz, bu olayı Yüce Meclisin önünde tartış
ma gereği duymaz ve Hükümet kararlarıyla konuyu hallederdi; ancak, -işte o farkı vurgula
mak istiyorum- bu Koalisyon Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisine olan saygısını, bu
nun gibi önemli konuları bu Meclisin önüne getirmekle göstermiştir. * 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, 1991 sonundaki uzatma Hükümet kararıyla 
olmuştur, Sayın Başbakan Vekili buradadır; 1992 Haziranında gelmiştir. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Evet, 1992; tashih ediyorum, 1992'de Sayın İnan. 
Sayın milletvekilleri, bir önemli noktayı daha vurgulamak istiyorum. Anamuhalefet Par

tisi Lideri Sayın Yılmaz, dünden beri bazı açıklamalarda bulunuyor, "Çekiç Güç'ün uzatılma
sı kararı dış baskılarla alınıyor" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu güç, bundan önceki Hükümet tarafından, Sayın Yılmaz'ın Dı
şişleri Bakanı ve çok kısa süre dahi olsa, Başbakan olarak görev yaptığı Hükümet tarafından 
Türkiye'ye getirilmiş ve yerleştirilmiştir. Biz, o gün, bu gücü Türkiye'ye getiren Hükümetin 
yanlış yaptığını söylemiyoruz. O gün, Türkiye Cumhuriyetini, Sayın Yılmaz'ın da içinde bu
lunduğu Hükümet tedvir ediyordu; gerekli görmüştür ve o gücü Türkiye'ye çağırmıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — O zaman işgal gücüydü, şimdi ne gücü? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi, aynı siyasî grup, Sayın Yılmaz'ın liderliğinde 

muhalefet sıralarında oturuyor ve Sayın Yılmaz, bugün, Bu gücün görev süresinin uzatılması
na, "dış baskılarla yapılan bir icraat" nitelemesi yapıyor. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Doğru söylüyor. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, her şeyi bir tarafa bırakalım; 

ama, bu Meclisin çatısı altında, siyasî gruplar, bu tarafta otururken ayrı, diğer tarafta oturur
ken ayrı düşünceler ortaya koyma lüksüne ve çifte standardına sahip değillerdir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz de aynı şekilde yaptınız. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Anamuhalefet, bu çatı altında iktidar kadar sorumlu

dur. Kaldı ki, bu Anamuhalefet, bugün görüşmesini yaptığımız olayın başlangıcını gerçekleşti
rirken İktidar Grubuydu. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Siz şahsınız adına mı konuşuyorsunuz, partiniz adına mı konu
şuyorsunuz?!. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bu nedenle, Sayın Yılmaz'ın, bilinmeyen bir telaşla, 
devlete zafiyet veren böylesine açıklamalarda bulunmasını talihsizlik olarak karşıladığımızı da 
beyan ediyorum, 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Çiller bir açıklamada bulunmuştur. Bu gü
cün görev süresini uzatıyoruz; uzatılan bu altı aylık periyot içerisinde, şayet Irak yönetiminde 
bir değişiklik olursa, yani Irak, demokrasi prensiplerine dayalı bir yönetim şekline kavuşursa, 
insan haklarını benimseyen bir yönetime kavuşursa ve bir daha kendi sınırları içinde ve dışında 
yaşayan insanları tehdit etmeyeceği kanaatini verirse, bu gücün Türkiye'de kalış süresini, süre
nin sonunu da beklemeden yeniden görüşürüz. İşte, bizim tutumumuz bu. ». 

Ancak, bugün, halen içinde bulunulan şartlarda, bu gücün Türkiye'de kalışının bir süre 
daha uzamasının yararlı olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, beş dakikanız var. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri* Türkiye, Çekiç Güç'e "git" dese ve bir süre sonra -ki, 

tüm kaynaklar ve Türk istihbaratının kaynakları da şunu göstermektedir: Irak'ın 36 ncı para
lel üzerinde büyük miktarda gücü vardır ve bu güç, kuzeye doğru harekete geçmek için uygun * 
bir zamanı kollamaktadır- az önce saymış olduğum sabıkaları gerçekleştiren sabıkaların sahibi 
Kuzey Irak yönetimi halen işbaşındayken, kısa bir süre sonra, hiç olmasını istemediğimiz, az 
önce söylediğim harekât olsa ve yeniden yüzbinlerce insan Türkiye ve İran sınırlarına doğru 
koşsa, kaçsa ve burada, binlerce insan hayatını kaybetse, yeni bir insanlıkdramı yaşansa Türki
ye, bunu önlemek için ne yapacaktır? Kuzey Irak üzerine asker gönderecektir; yani, Irak'la 
sıcak temasa girecektir. Çünkü, Türkiye, bu güce, bunu önlemek taahhüdüyle "git" diyecek
tir. Bu, Türkiye'nin lehine mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, burada, her şeyi doğru konuşmamız lazım. Şu anda orada 50 civa
rında uçak ve 2 bin civarında personel var. Egemenlik ihlali, bağımsızlık ihlali gibi kavramlar, 
artık bundan elli-yüz yıl önceki ifadelerle açıklanamaz ve Türkiye Cumhuriyeti, 60 milyon nü
fusuyla, güçlü bir ülkedir. Değil 50 uçak ve 2 bin asker, 20 bi:n asker bile Türkiye'nin bağımsız
lığını zedeleyemez... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Öyleyse, neden Çekiç Güç'e sığınıyorsunuz? ;. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bundan, Yüce Meclisin değerli üyelerininhiç şüphesi 

olmasın. 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu gücün Türkiye'de kalış süresinin altı ay daha uzatıl

masının yararlı olacağı kanaatinde olduğumuzu belirtir, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamla
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Çekiç Güç'ün görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresi üzerinde Re
fah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yü
ce Heyeti, şahsım ve Partim adına saygıyla selamlıyorum. 

önce, gönül isterdi ki, biz bu görüşmeyi, içtüzüğümüzün 79 uncu maddesindeki espriyi 
dikkate alarak, kurulma aşamasına gelen Bakanlar Kurulunun teşekkül etmesinden sonra gö
rüşelim. Uygun olan buydu; ancak, şimdi görüşüyoruz. Bunun, Bakanlar Kurulunun ilanın
dan önce Meclis gündemine getirilmesini, bazı çevreler, "Bakan olmak isteyenler üzerinde ik
tidar olacak grupların otoritesini sağlamak" olarak yorumluyorlar; ama, biz bu görüşe katıl
mıyoruz, katılmadığımızı ifade ediyoruz. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Onu siz diyorsunuz, başkası öyle demiyor; siz 
müsterih olmu 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — öyle bir etki altında arkadaşlarımızın kalacağına da as
la ihtimal vermiyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur)—İstiareye mi yattın? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, dış politika Sahasında Türkiye Bü

yük Millet Meclisi, 10 Haziran tarihinde, gerçekten son derece anlamlı, son derece şahsiyetli 
bir karar ittihaz etmiştir. Kıbrıs konusuna ittihaz edilen bu karar, gerçekten, topyekûn millet-
vekillcrimizin katılımıyla gerçekleşmiş ve sadece belli bir çevrede değil,bütün dünyada büyük 
yankılar uyandırmıştır. Temennimiz odur ki, bugün de Yüce Mecliste, milletvekili arkadaşları
mızla birlikte, Çekiç Güç'Ie ilgili, gerçekten anlamlı bir karar ortaya koyarız ve dış baskılara 
bundan böyle artık maruz kalsak da, aldırmayacağımızı ifade eden şahsiyetli bir tavtrla, Çekiç 
Güç'ün artık çekip gitmesine imkân hazırlarız. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, nedir Çekiç Güç?.. Elbette, milletvekillerimiz bu konuyu bu kürsü
den defaatle konuştular ve dinlediler. Körfez Savaşından sonra, 1991 Nisan ayı başlangıcında 
Amerika Birleşik Devletlerinin tahrikiyle, Irak'ta bulunan Kürt ve Türkmen grupları yönetime 
karşı ayaklandırıldı; ama, arkasından Amerika Birleşik Devletleri onları ortada bırakıverince, 
bu insanlar Türkiye hududuna doğru akın ettiler ve 500 bin kişi Türkiye sınırlarından içeriye 
girdi, ona yakın bir miktar da sınırlarda bekleşir hale geldi. İşte böyle bir noktada, Türkiye, 
Birleşmiş Miletlere başvurdu ve Birleşmiş Milletler, 5 Nisan 1991 tarihinde 688 sayılı malum 
kararını aldı. Birleşmiş Milletlerin bu kararı iki hususu öngörmektedir : 

1. tnsanî ihtiyaçlar karşılanacaktır. 
2. Bu insanların, yerlerine, yurtlanna tekrar dönüşleri sağlanacaktır. 
tşte, 688 sayılı kararın kapsamı budur, Bu gayeyi gerçekleştirmek için oluşturulan ilk güce 

13 ülkeden 21 500 kişi katıldı ve bu güç, faaliyetini sürdürdü, temmuz ayı içerisinde vazifesini 
gördü. Buna biz "Provide comfort I" diyoruz, yani, "Birinci Harekât Safhası" adını verdiği
miz safha, işte bu. "Aslında, asıl adı 'Provide comfort' değil, 'Poised Hammer'dir, yani Çekiç 
Güç; ama Türk Hükümeti, bu ismi beğenmediğinden, bunun böyle değiştirilmesi konusunda 
bir talepte bulundu" dediler. 

İşte, temmuz ayının başlarında, Amerika Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı Bush'-
un ziyaret günleri arifesinde, 3 Temmuz 1991'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Savunma Bakanı arasında bir görüşme oldu ve bu görüşmede, 12.7.1991 tarihli * 
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"Provide Çomfort II" denilen gücün statüsü oluşturuldu. Bu güç, "Evlerine, yurtlarına dön
müş olan insanlar Irak tarafından yeniden bir tecavüze maruz kalabilirler, onların huzurunu 
sağlamak bakımından bir istikrar programı yapalım" düşüncesinden kaynaklanmak suretiyle 
oluşturuldu, üç aylık süre için öngörüldü ve bu durum, 18 Temmuz tarihinde ilgili ülkelere bil
dirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Türkiye'den üç yö
rede; tncirlik'te, Batman'da ve Silopi'de 5 bin kişiden ibaret; bir kuvvet oluşturuldu. Tabiî bu 
kuvvet, hava, kara ve destek unsurlarına dayanması suretiyle oluşturuldu. Ancak, bu oluştu
rulan statüde NATO dışı amaçlar için kullanım öngörüldü. Ekim 1991'de, süre bittikten sonra
ki safhada, kara gücü gitti, geriye sadece hava gücü kaldı; ancak, hava gücü kalırken takviye 
edildi. A-10 uçakları tanksavar uçaklardı, bu uçaklar geri gönderildi, onun yerine F-lll uçak
ları, bombardıman uçakları olarak getirildi ve İncirlik Üssü güçlendirildi, 1 800 personel -ki 
içinde 72 Türk var- 52 uçak, ki bunların da 42 tanesi Amerika Birleşik Devletlerine ait, Türki
ye'nin de 6 uçağı var. , 

Böyle bir anlaşma yapıldığı sırada, acaba Türkiye'de liderler ne dediler?. Sayın Demirel'
in sözleri aynen şöyleydi: "Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ikinci bir İsrail yapmak isti
yor. Incirlik'ten Irak'a tecavüz, Türkiye'yi savaşa sokmaktır. Türkiye'den Irak'a tecavüz ol
muştur; bu, buz gibi bir ikinci cephedir. Türkiye, savaşa girmiştir." Bunlar, Sayın Demirel'in 
sözleri. Sayın İnönü'nün sözleri ise şunlar : "Türkiye'yi savaşa götürecek izni vermeyiz. Hü
kümete, Yüce Divanı hatırlatıyorum; Türkiye, ABD çıkarları için niye savaşa girsin?" Bu söz
ler söylendi. (RP sıralarından alkışlar) 

Demin bahsetmiş olduğum safha, ANAP iktidarının safhası. Bildiğiniz gibi, 30 Kasım 
1991 tarihinde bu Hükümet işbaşına geldi, henüz Çekiç Güç'ün süresinin dolmasına vakit var
dı. Biz, Çekiç Güç konusunun yeniden Meclise getirilip görüşülmesini beklerken, bir de baktık 
ki, Hükümet, 20 Aralık 1991'de, süreyi kendiliğinden altı ay uzatıverdi ve bu uzatmanın arka
sından da, 126 sayılı tzin Kararını Meclise iade etti. Ocak ayı içinde bir açık oturumda konu 

'tartışılırken, sürenin yeniden uzatılması, konusu eleştiriye uğradığı zaman, Sayın Demirel'in 
söylediği şu söz anlamlıydı : "Bunlar toplanip gidecekler; ama, farklı yerde konuşlanmışlar, 
bunların toparlanıp geriye gitmesi altı ay zaman alır, onun için biz bunlara altı ay daha zaman 
verdik, süre verdik." Ancak, 26 Hazirana geldiğimiz zaman, bu defa Meclise gelindi, bir altı 
ay daha süre alındı. Sonra, 24 Aralık. 1992'de yine Meclise gelindi, bir daha süre uzatıldı. 

Bu süre mütemadiyen uzatılıyor; ne zamana kadar?.. Sayın tnan'ın biraz önce ifade ettiği 
* bir Fransız atasözüne ben de katılıyorum; ama, Sayın Demirlap dedi ki: "Bu süre ne zamana 

kadar uzayacak; Irak'a ne zaman demokrasi geliröe, o zamana kadar uzayacak." E, ne zamana 
kadar uzayacak?.. Sonra, hani biz başka devletlerin içişlerine karışmıyorduk?... Onun için, ne 
yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmemizin, ağzımızdan çıkan sözleri kulağımızın duyması gerektiği 
kanaatindeyim. (RP sıralarından alkışlar) ' 

Şimdi, gene Hükümet geldi; ne istiyor?.. Altı ay daha süre istiyor. Tabiî Hükümet, şimdi 
geldi; ama, gelişi de çok enteresan... Evet.sürenin dolmasına az kaldı; ama, önce Christopher 
geldi, Sayın tnan'ın işaret ettiği gibi, iki şey istedi Türkiye'den. Ne istedi?.. Birincisi, "Kıbrıs'
ta taviz verin" dedi; ikincisi, "Çekiç Güç'ün süresini uzatın" dedi. Görüşmelerini yaptı, ayrıl
dı, gitti. Sonra da, "Bunları yaparsanız, size, şu tip uçaktan şu kadar veririz" dedi; karşılıklı 
vaatlerde de bulunuldu. Bunlar, daha önceki bir toplantıda konuşuldu. 
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Peğerli arkadaşlarım, Hükümet ne istiyor, bakın şimdi, başbakanlık tezkeresinde Çekiç 
Güç'ün süresinin altı ay daha uzatılmasını; statü, katkı, amaca uygun kullanımına karar yetki
sini istiyor. Bunun için de, talebin amaçlarını dermeyan ediyor; göç harekâtının tekrarına dair 
gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse mani olmak, bölge
deki nispî sükûnetin korunması ve insanî ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Birleşmiş Milletle
re bağlı kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerin güvenliğini sağlamak... 

Bu talebi yaparken hukukî mesnet olarak ne gösteriliyor?.. Hukukî mesnet olarak göste
rilen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 Temmuz 1991 tarihinde ittihaz etmiş olduğu 
688 sayılı Karardır. 

Değerli milletvekilleri, SHP sözcüsü Sayın Şahin arkadaşımız hukukçudur, o halde, bir 
hukuk mantığı çerçevesinde bakalım meseleye. 688 sayılı Karar' 'Provide comford P 'in hukukî 
mesnedidir, gerekçesidir; ama "Provide comford IP'nin hukukî mesnedi olarak gösteremezsi
niz, gösterilemez. (RP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Fiilî durum halen devam ediyor. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Çünkü, o anlaşma, tamamen farklı şekillerde tanzim edil

di; çünkü, 688 sayılı Karar, sadece insanî yardımı öngörüyordu ve evlere dönüşü öngörüyordu. 
Nitekim, bunlar gerçekleşti ve bu karar bitti. Biraz sonra arz edeceğim bu ikinci karar, Türkiye 
Ue Amerika Birleşik Devletleri arasında başladı -biraz önce ifade ettim- onun arkasından İngilte
re, Fransa katıldı ve ondan sonra bu iş böylece yürütülür oldu. Onun için, 688 sayılı Kararı, bu
gün Çekiç Güç'ün varlığına, hiçbir zaman hukukî mesnet olarak göstermek mümkün değildir. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — İşin gelişimini anlattık. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, tabiî, senaryolar böyle tanzim edi

liyor; ama bu senaryolara inanmak kolay kolay mümkün değildir. Biz, hiçbirimiz çocuk deği
liz, çocuk mantığıyla da burada meselelere haklılık kazandırmak hiçbir zaman çıkar yol değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu tezkerede, Irak'ı, bu insanlar ve Türkiye için tehlike addetmek 
gibi bir ifade görünüyor. Irak, hâlâ daha Türkiye için ve bu bölgede oturan insanlar için tehli
ke olarak gösteriliyor. 

Biz buna katılmıyoruz arkadaşlarım. Siz ne derseniz deyin, katılmıyoruz. Çünkü, Körfez 
Savaşında Irak tahrip edilmiştir. Sayın Başbakan, Kuveyt'e yaptığı gezinin arkasından bu kür
süye çıkıp, "Irak tanklarının yarısının nasıl tahrip edildiğini gördüm" diye açık açık ifade etti. 
Irak'ın silahlı güçleri büyük ölçüde tahrip edilmişti, ikincisi, Irak'a şu ana kadar uygulanmış 
olan ambargo, Irak'taki insanları aç, sefil, perişan hale getirmiştir. Bunu, oraya giden ve yaşa
yan insanlar ancak takdir edebilir. 

Yine Saddam, şu anda sadece kendi derdiyle, kendi ülkesinin iç sorunlarıyla meşguldür. 
Böyle, kalkıp da yeniden bir maceraya atılacak durumda değildir. 

Bu Çekiç Güç'ün insancıl amaçlara hizmet ettiği ifade ediliyor. İnsancıl amaçlarla hareket 
ettiğini kabul etmek hiçbir zaman mümkün değildir; nedenini birazdan sizlere tafsilatıyla arz 
etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, ortada gösterilen bu; ama işin bir de perde arkası var. Arkadaşları
mız buraya geliyorlar, gözü kapalı konuşuyorlar. Mesela DYP Sayın Sözcüsü, bundan önceki 
Çekiç Güç görüşmelerinde ne anlattıysa, ne konuştuysa, burada çıktı, aynı şeyleri kelime keli
me tekrar konuştu. 
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Bu arkadaşımızın konuşmalarını dün zabıtlardan inceledim, acaba yeni bir şey söyleyecek 
mi, dedim; «ma, geçen konuşmasında ne dediyse, aynı şeyleri burada tekrar etti! (RP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin istediğin gibi mi söyleyecek? 

BAŞKAN — Sayın Kazan, 5 dakikanız kaldı efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunun yanında, şu noktaya bilhassa dikkatinizi çekmek 
istiyorum : Biz, burada, Çekiç Güç gibi fevkalade önemli bir meseleyi görüşürken, bu mesele
nin arkasındaki birtakım oyunları elbette ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bunu ortaya koy
mak mecburiyetimiz nereden kaynaklanıyor?.. Her şeyden evvel, tarihten almamız lazım gelen 
dersten kaynaklanıyor. Girit'in nasıl elden gittiğini okumayan, bilmeyen; İsrail'in nasıl kurul
duğunu, Filistin topraklarının nasıl elden çıkarıldığını, incelemeyen, Ortadoğu'nun yakın tari
hini okumayan, Kıbrıs'ta karşılaşılan olayları, hadiseleri, tarihî itibariyle dikkate almayan, Sevr'i 
okumayan ve bugün yaşanan bölge olaylarını bu tarihî perspektif içinde eleştirmeyen, dikkate 
almayan bir mantık, elbette sonunda yanlış noktalara varan bir mantık olur. 

Onun içindir ki, biz, burada birtakım hususları ortaya koyarken, hem tarihimizi, hem coğ
rafyamızı, hem de bu tarih ve coğrafya üzerinde yabancıların emellerini çok, ama çok iyi bil
mek mecburiyetindeyiz. 

Burada yapılan konuşmalarda, "Irak'ın kuvvetleri 18 tümene çıkarılmış" dendi. 

Bunlara inanmak mümkün değildir. Siz, Irak'a gitmediniz, ama ben gittim. 36 ncı para
lelde Irak'ın 18 tümeninin bulunduğu tamamen bir hikâyeden ibarettir. Onu, belki gitmeyenle
re anlatırsınız; ama gidenlere anlatmanız mümkün değildir. 

Bunun yanında, radar kilitlenmelerini bir savaş sebebi saymak, fevkalade yanlış bir tu
tumdur. 

Değerli arkadaşlarım, şu gerçeği Parlamento kürsüsünden açıklamak istiyorum : Türki
ye'de, bir seneden beri, ne zaman Çekiç Güç'ün görev'süresinin uzatılmasına veya olağanüstü 
halin sona ermesine bir ay kalır, Türkiye'de beklenmedik olaylar olur!.. (RP ve CHP sıraların
dan alkışlar) tşte, bugün mantık budur; arayın, okuyun, öğrenin; mantık budur... Olağanüstü 
halin süresinin dolmasına bir ay kala ve Çekiç Güç'ün görev süresinin dolmasına bir ay kala 
-lütfen gazeteleri açın, okuyun, bakın; olayları okuyun, tarihlere bakın, mukayese edin, on
dan sonra mantığımız doğru mu, değil mi, tartışalım. Ben sizin huzurunuza sabit olmuş bir 
mantıkla çıkıyorum- Türkiye'de beklenmedik olaylar olur!.. 

Bakın, bugün yurt dışındaki elçiliklerimize, konsolokluklarımıza tecavüz olayları dahi, 
belki Mecliste bugün yaptığımız bu müzakerelerle alakalıdır; ama ben, biraz önce söz aldığım
da bu noktaya temas etmek istemedim. 

Şunu açıkça ifade etmemiz gerekir ki, Çekiç Güç, bir Amerika Birleşik Devletleri gücü
dür. Her ne kadar, önce 7 devlet arasında başlamış, bugünlerde 3 devlet arasında oluşturulmuş 
gibi gösteriliyor ise de, gerek sözleşme ve anlaşma konularındaki başlangıca baktığınız, gerek
se şu anda İncirlik Üssündeki uçakların sayısına baktığınız takdirde, 52 tane uçağın 42 tanesi 
Amerika'nındır. O halde, bu Çekiç Güç, bir Amerika Birleşik Devletleri gücüdür ve o güç, Ame
rika Birleşik Devletlerinin bölgedeki hâkimiyetini kurup yürütmek amacıyla burada bulunmak
tadır; içi 'başkadır, dışı başkadır. 
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Bu gücün, NATO'yla bir ilgisinin olmadığı daha önce açıklanmıştı. Evet, NATO'yla bir 
ilgisi yok; neden yok?.. Şundan dolayı yok : NATO çerçevesinde bir güç oluşturulmuş olsa, 
birtakım kayıtlara bağlı olacak, o zaman böyle kafasına estiği gibi gidip Irak'ın 36 veya 32 
nci paralelini bombalayamayacak. O nedenle, NATO amaçlan dışında bırakılıyor, serbest ha
reket etsin arzu ediliyor, isteniyor. 

Kaldı ki, biraz önce bu işin hukukî mesnedini... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın tutumuna saygı gösteriyorum ve sözlerimi şu şekil

de bitirmek istiyorum. . 
Bu Çekiç Güç, Türkiye'nin hiçbir zaman menfaatlarına uygun olmayan bir güçtür. Bunun 

sebeplerinden sadece bir tanesini, Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın imzasını taşı
yan bir belgeyi arz ederek kanıtlamak istiyorum. Kanıt istiyorsunuz, işte kanıt: Rahmetli Eş
ref Bitlis'in ölümü olayından önce (DYP sıralarından gürültüler) helikopteri Kuzey Irak'a gi
derken, Çekiç Güç uçakları tarafından rahatsız ediliyor; bunu bize duyurdular. (DYP sırala
rından "zapta girmiyor" sesleri, gürültüler) 

Biz buna önce inanmadık, Millî Savunma Bakanına yazılı bir soru tevcih ettik. Millî Sa
vunma Bakanlığı imzasını taşıyan yazılı soruda aynen şu ifade var : 17 Aralık 1992 günü Jan
darma eski Genel Komutanı şehit Orgeneral Eşref Bitlis'i Selahattin'e götürecek helikopter sa-
at 7.55'te Silopi'den kalkmış, 8.12'de sınırı geçmiştir. Helikoptere ait uçuş planının sınırı geçiş
ten çok kısa bir süre önce Mardin Radarına bildirildiği, bu bildirinin sınır geçişini müteakip 
Awacs*a iletildiği..." \ 

Bölgede mutat devriye görevi yapan PC uçakları, Çekiç Güç uçakları tarafından uçuşla 
ilgili bilgiler tam zamanında alınamadığından, şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in de içinde bulun
duğu helikoptere teşhis önlemesi girişiminde bulunulduğundan bahsediyor..Resmen devletin 
yazısıdır bu, Millî Savunma Bakanlığının yazısı... 

Düşünebiliyor musunuz, bir Çekiç Güç kuvveti ki, bu devletin Jandarma Genel Komuta
nının helikopterini aşağıya inmeye zorluyor!.. Böyle bir Çekiç Güç'ü siz, hâlâ ülkenin menfaa-
tına hizmet ediyor diye savunuyorsunuz; bunu kabul etmek mümkün değildir. 

Bugün alacağımız karar çok önemlidir arkadaşlar. Gerçekten bağımsız bir Türkiye mi is
tiyoruz, yoksa, Amerika'nın enlrivakilerine sürekli "evet" diyen bir ülke olarak mı kalmak is
tiyoruz? Bu, bugünkü oylamada ortaya çıkacaktır. 

Ben, bütün milletvekili arkadaşlarımdan, Kıbrıs konusunda gösterdikleri şahsiyetli tutu
mu bugün de göstereceklerine ve Çekiç Güç'e "hayır" oyu vereceklerine inanıyorum, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kazari'm, Başkanlık uygulamasına gösterdiği anlayışa (!) teşekkür edi
yorum (!) 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamam
lanmıştır. ! • ( ' . 

Şahsı adına, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent 
Ecevit'i kürsüye davet ediyorum. (DSP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Ecevit. 
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BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce konu
şan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin sayın sözcüsü, bu Çekiç Güç düzenlemesinin Kuzey Irak'a 
huzur getirdiğini söyledi. Türkiye açısından sorulması gereken şudur : Kuzey Irak'a huzur ge
tirmiş olabilir, Türkiye'ye huzur getirdi mi, Türkiye'ye güvenlik getirdi mi? (ANAP ve RP sıra
larından alkışlar) Aksine, Kuzey Irak'ta, Türkiye'de konuşlandırılan Çekiç Gücün şemsiyesi 
altında Batılı müttefikler tarafından oluşturulan düzen meydana geldikten sonra, bölücü terör 
örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızması son derecede kolaylaştı. Otorite boşluğundan yararlana
rak PKK bütün gücünü Kuzey Irak'a yığdı ve eskiden, sızma güçlüğü dolayısıyla, ancak 2-3 
kişilik şiddet eylemlerinde bulunabilirken, o zamandan bü yana, şimdi yüzlerce kişilik şiddet 
eylemlerinde bulunmakta; eskiden ancak dağ başlarındaki mezraları hedef alabilirken, şimdi 
devletin kışlalarını, jandarma karakollarını, polis karakollarını hedef alabilmekte. Bu mu huzur? 

GEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Çekiç Güç mü yapıyor bunları? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türk Hükümeti öteden beri Irak'ın 
bölünmesine karşı olduğunu söylüyor, Batılı müttefikler de bu konuda Türkiye'ye güvence üs
tüne güvence veriyorlar; ama Kuzey Irak'ta Çekiç,Güç şemsiyesi altında yapılan düzenleme
den, sonra.güneyimizde bir fiilî devlet, uydu devlet kurulduğu artık kesindir; bayrağıyla, par
lamentosuyla, anayasasıyla, ordusuyla, vatandaşlık hakları, pasaportlarıyla bir devlet kurul
duğu bellidir; bu şekilde yapılan düzenleme, yalnız Irak'ı bölmek pahasına bir devlet kurmayı 
amaçlamamaktadır; aynı zamanda Türkiye'nin de bölünmesini amaçladığı bellidir. 

Türkiye'nin güneydoğusu, çok acı da olsa itiraf etmek zorundayız ki, şimdiden, büyük 
ölçüde Türkiye'den, daha doğrusu Türkiye'deki devlet otoritesinden kopmuş durumdadır. O 
bölgemizde çoğu okullarda artık öğretim yapılamıyor. Gencecik hanım öğretmenler bile öldü
rülüyor. Bütün özendirme, teşvik önlemlerine karşın yatırım yapılamıyor. Çünkü PKK'ya bü
yük haraçlar veren bazı devlet kuruluşları bile saldırıya uğruyor. Devletin güvenlik güçleri ise 
kendi güvenliklerini bile sağlayamaz duruma geldiler; Elâzığ - Bingöl yolundaki acı olayın açık 
biçimde gösterdiği gibi... Artık seyahatlerde can güvenliği yok. O bölgemizde serbest seçim 
yapabilme olanağı da yok. Demek ki demokrasimiz de bu bölgede devlet etkinliğiyle birlikte 
işlerliğini yitirmiş durumda. 

Halk, köyleri, kasabaları terk ediyor, büyük kentlere kaçıyor. Bölücülük büyük kentlerde 
de, tarih boyunca birbirinden ayrılmamış olan Türklerle Kürtler^arasına bir bıçak gibi girmeye 
başlıyor. Zaten PKK stratejisinin şimdi gelinen aşaması da bu. Bunun için özel istihbarata ge
rek yok. Dün bir gazetede Abdullah öcalan'ın sözleri yayınlandı; aynen şöyle diyor : "Köyle
rin boşalması sonucu metropole kayan kitleler, ikinci bir Kürdistan yaratmıştır metropolde. 
Avrupa'da da durum böyledir." Biraz önce Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı acı açıklamaları, 
Abdullah öcalan'ın bu sözleri ışığında değerlendirmenizi dilerim. Abdullah Öcalan devam edi
yor : "Avrupa'da da durum böyledir. Bu durumdan mükemmel yararlanıyoruz. Gücümüzün 
büyük kısmını buradan alıyoruz. Metropollerde oluşturulan bir Kürdistan'la muazzam emek 
yoğunlaşması olur ki bu da tam PKK'nın sınıf karakterine uygun bir gelişmedir" diyor ve de
vam ediyor: "Bundan kesin güç aldık. Köylerin boşaltılması, kurtarılmış bölgeler politikasına 
da daha iyi bir alan bırakır. Bizim almış olduğumuz bütün tedbirler, Avrupa ve Türkiye'deki 
metropollerden hareketin çok iyi yararlanabileceğini göstermiştir. Kırsal alanın boşaltılması da, 
gerillanın burayı nasıl üs Olarak kullanabileceğini ortaya çıkarmıştır." 
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Görülüyor ki, değerli milletvekilleri, bölücü akımın belirgin bir amaca yönelik belirgin 
bir politikası vardır. Bu politika bağlamında adım adım uygulanan bir stratejisi vardır. Bu stra
tejinin, bu politikanın hedefi de, yalnız Irak'ı bölmek değil, aynı zamanda Türkiye'yi bölmek
tir. Hatta güçleri yeterse, Türkiye'nin metropollerini, yani büyük kentlerini bölmektir. 

Gerçekten de, Abdullah Öcalan'ın bu açıklamasında belirtildiği gibi, güneydoğuda köyler 
boşaldıkça, boş kalan topraklar, PKK gerillalarının üsleri durumuna dönüşmektedir. Devlet 
bunlara karşı artık uçaklarla, tanklarla önlem almaya çalışıyor. Sanki o bölgeler Türkiye'den 
koparılmış da, düşman topraklarına dönüşmüş gibi bir durumla karşı karşıyayız. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ise bu en yaşamsal konuda ne bir politikası, ne stratejisi 
var. Dıştan güdümlü bir politilcayla, Türkiye tuzağa düşmüş, çırpınıp duruyor, tşte, Başbakan 
Vekili Sayın Erdal İnönü'nün 23 Haziran günü Milliyette çıkan demecinden bir alıntı... Çekiç » 
Güç'e muhalefette iken karşı çıktıklarını; ama iktidara gelince onaylamak mecburiyetinde kal
dıklarını itiraf ederken, Sayın Erdal İnönü şöyle diyor : "Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü, 
bunun kontrol edemeyeceğimiz bir duruma girebileceğini gördüğümüz için karşı çıkmıştık, şimdi 
o görülüyor. Bunu değiştirdiğimiz zaman çıkacak daha büyük kargaşadan bizi sorumlu tuta
caklar, onun için değiştirmiyoruz". 

Yani, durumun ve kontrolün elimizden çıktığı, Başbakan Vekili tarafından açıkça ifade 
ediliyor. Bunun nedeni de Kuzey Irak'ta PKK'ya, Türkiye'nin onayıyla, Türkiye'nin-aracılığıy-
la verilmiş olan olanaklardır. Tuzağa düşmüşüz; ama çıkamıyoruz. Daha doğrusu, Türkiye'yi 
yönetenler tuzaktan çıkış yolunu bulamıyorlar ya da göze alamıyorlar. 

Artık bizim güneyimizde bir uydu devlet gerçektir. Türkiye'yi yönetenler, "Irak'ın bölün
mesine razı olmayız" yollu iddialarına herhalde artık kendilerini de inandıramıyorlar. 

Ayrı bir devlet gerçeğine boyun eğdiğimizin bir kanıtı da şu : Irak'a karşı ambargo kararı
na 36 ncı paralel altındaki Irak toprakları için biz sadakatle uyuyoruz; ama, 36 ncı paralelin 
üstünde kalan ve Bağdat yönetiminin kontrolü dışına çıkan Irak topraklarına her türlü yardı
mı, hatta, belki de silah yardımını yapıyoruz. Demek ki, böylece, Irak'tan ayrı bir devlet oluş
tuğunu, ambargo kapsamı dışında bir devlet oluştuğunu fiilen kabul etmiş duruma düşüyo
ruz. Ben Kuzey Irak'taki halka insanî yardım yapılmasına kesinlikle karşı çıkmıyorum; ama, 
Kuzey Irak'a insanî yardım yaparken, 36 ncı paralelin altındaki Irak topraklarında yaşayanlara 
da en. azından ilaç yardımı yapamaz mıydık? Her ay binlerce çocuk ölüyor orada, en azından 
onları kurtarmak için bir şeyler yapamaz mıydık? (DSP ve RP sıralarından alkışlar) Aslında 
Türkiye, Birleşmiş Milletler Şartının 50 nci maddesinin kendine sağladığı hakkı kullanırsa, petrol 
boru hattını bile ambargoya karşın devreye sokabilir. 

Değerli arkadaşlarım, herhalde takdir buyuracağınız gibi, ben her aşamada bu konuda 
somut önerilerde bulundum, çözüm yolları göstermeye çalıştım; hiçbiri dikkate alınmadı. Şimdi 
de, dikkate alınmayacağını bile bile, ama, sorumluluk anlayışım nedeniyle, bu aşamaya uygun 
bazı önerilerde bulunmayı görev sayıyorum. Neden benim bu önerilerim dikkate alınmayacak
tır? Çünkü ben, ne Talabani'yim, ne Barzani'yim, sadece Başbakanlığı döneminde Türkiye'
nin haklarını korumaya, sağlamaya katkıda bulunmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım; 
ve Türkiye'yi yönetenler de, Barzani'yi dinlerler, Talabani'yi dinlerler, ama, benim gibi bir sa
de Türk vatandaşını dinlemeye gerek duymazlar. (DSP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

önerim şu : Yeni Başbakan Sayın Çiller sık sık "beyaz sayfa"dan söz ediyor; fakat, Çekiç 
Güç'ün süresi altı ay daha uzatılırsa, bu konuda beyaz sayfa değil, kara yazılı ve kara yazgılı 
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bir sayfa devralmış olacaktır. Biz, Çekiç Güce başından beri karşıyız ve bunda ne kadar haklı 
olduğumuz da görüldü. Onun için Çekiç Gücün görev süresinin bir kez daha uzatılmasına da 
kesinkes karşıyız; ama, ille uzatılacaksa, hiç değilse altı ay değil, üç ay gibi bir süre uzatılmalı
dır ve Hükümet bu üç ayda yeni bir politika, dıştan güdümlü değil, bir ulusal politika uygula
yacağını (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) somut girişimlerde bulunacağını açık
lamalıdır. Görev devralır almaz, Irak yönetimiyle müzakereye oturmalıdır. Irak'ta insan hak
ları bakımından herkese güvence verecek bir demokratikleşme programını hayata geçirmeye 
çalışmalıdır. Kuzey Irak'taki Kürtler ve Türkmenler için, onların can güvenliği ve özgürlüğü 
için somut önlemler alınmasını sağlamaya çalışmalıdır. Irak, bugün her zamankinden daha 
çok Türkiye'ye muhtaç durumdadır. En çok muhtaç olduğu devlet Türkiye'dir. Onun için Türk
iye, Irak'ta eğer isterse... 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika... . 
Sayın milletvekilleri, yaklaşık beş yıldır yürüttüğüm bu onurlu görevde, her müdrik Baş-

kanvekilinin yaptığı gibi, ben de hatibi, üslubunu, konuyu, alakayı, gündemin yoğunluğunu, 
trafiği, her şeyi dikkate alarak, tam bir adaletle, tam bir iyiniyetle, değerli hazırlıkların layıkıy
la sunulması için, bu anlamlı çalışmanın değerini bulabilmesi için, zaman zaman tarizleri, si
temleri, ithamları dahi, "Görevin cilvesidir" diye sineye çekerek, bildiğiniz toleransı uygula
dım; ama, değerli grup başkanvekillerinin ağzından zaman zaman ve en son dün, nice keyfî, 
nice yanlı, nice artniyetli, önyargılı davrandığımız söylendiğinde, şimdi "konuştur" diyen de
ğerli arkadaşlarımdan çıt çıkmadı ve bunun sonucunda, adaletsizlik bir yana, zalimlikle suçla
nacak kadar, insaf dışı yorumlara, hükümlere yardırıldı. Niçin peki?.. Artık, Yüce Heyet top
lanır İçtüzükte süreleri çoğaltır,* uzatır, genişletir, biz de zevkle dinleriz, istifadeyle dinleriz. 
Yoksa, Başbakanlık yapmış bir partinin Genel Başkanı, her zaman zarafet örneği,' hitabet ör
neği veren, hazırlıklı çıkan, anlamlı yorumlarıyla ışık tutan, renk getiren, zenginleştiren bir 
değerli Ecevit'i bu şekilde konuşturmak, benim vicdanımın alacağı iş midir! Ama, bu sonuç 
sizin eserinizdir! (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arz ediyorum. 
Aynı şekilde tamamlamanızı rica ediyorum Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz çok kısa cümlelerle 

sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
Sözlerimi isterseniz Türkiye'nin dış politikası ve bu konularda... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu Mecliste söz hakkı yok mu? 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika efendim... 
Sayın Ergüder, ne söylediğinizin farkında mısınız?! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)— Farkındayım! 
BAŞKAN — Bu Mecliste söylediklerinizin var olduğunu savunduğumuz zaman,. "İçtü

zük yok mu?" diye kalkan; mesela, dün Sayın Gürkan'a karşı ne söylediniz? "Kural yok mu, 
süre yok mu?" diyenlere karşı "ANAP'lılara avantaj tanıyorsun." diyenlere karşı?! Dün Sayın 
Ayhan kalktı, "İktidara avantaj tanıyorsun, uzun konuşturuyorsun" dedi. İktidar sözcüleri 
kalktı, "Sen ANAP'lısın, muhalefete yardım ediyorsun, avantaj tanıyorsun" dedi. Bunun söz 
hakkıyla filan ne alakası var? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)— Ayıp, ayıp! 
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BAŞKAN — Ama, bir şey söyleyeyim; bunu değerli grıip başkanvekilleri, yerinden Baş
kana bir kere daha kendi eserleri olan bu uygulamanın yine zimmetini Başkana çıkararak bağı
rıp çağırmak suretiyle değil, Meclisin çalışmasının bir meselesi olarakf gündeme getirir, kürsü
ye getirir, grup başkanvekilleri müzakere açılmasını ister, Başkanlar da bu zulümden kurtulur. 

Şimdi, böyle bir usul yok, böyle bir hak yok; ama, mademki bu noktaya getirdiniz, söyle
yeyim, Sayın Ecevit için bugün bu konuda, bu şekilde, bu saatte bu Heyet bu izni çıkaracak; 
ama, biraz sonra bu hakkı kabul edenler aynlacak, bunun farkında olmayanlar kalacak, ko
nuyu benimsemeyenler kalacak, Sayın Ecevit'in üslubunu sevmeyenler kalacak, onlar Başkana 
bağıracak... Peki,bunun ölçüsü, kuralı çözümü ne? 

.KAMER GENÇ (Tunceli) — Ölçüsü İçtüzük. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi bunu böyle bir tespit edelim, bunu böyle bir 

seyredelim, bunu böyle bir anlayalım, ondan sonra, madem istiyorsunuz, siz isterseniz her şeyi 
yaparsınız. 

Şimdi, Sayın Ecevit'in konuşmasına devamı hususunu Yüksek Heyetinizin iradesine su
nuyorum : Sayın Ecevit'in sesli şekilde konuşmasına devamını kabul edenler lütfen işaret bu-. 
vursunlar... Kabul etmeyenler... Yüksek iradenizle, Sayın Ecevit'in konuşmaya devamı kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletekilleri; gerek Sayın Başka

nım, gerek değerli milletvekillerinin gösterdikleri bu müsamahaya çok teşekkür ederim. Bu mü
samahayı istismar etmeksizin konuşmamı bağlamaya çalışacağım. 

Burada İktidar gruplarından biri adına konuşan bir değerli milletvekili arkadaşımız dedi 
ki, "Çekiç Güç kalkar; ancak, Irak'a demokrasi geldiği vakit." 

Değerli arkadaşlarım, Irak'a demokrasi bugünkü koşullarda kendiliğinden gelemez. Körfez 
Savaşının ardından, televizyonlardan da izlemişsinizdir, anımsayabilirsiniz; Talabani ve Barzani 
Bağdat'a gittiler, kırk yıllık düşmanları Saddam Hüseyin'le herkesin gözleri önünde sarılip öpüş
tüler ve bir demokratikleşme programı üzerinde anlaşmaya vardılar. Ama, Amerika Birleşik Dev
letleri, bu anlaşmayı haber alır almaz, derhal Talabani ve Barzani'yi Amerika'ya çağırdı ve "Irak'la 

V " • • • 

her türlü diyalogu keseceksiniz" dedi. Bu gerçekleri de göz önünde tutmak gerekir. 
Değerli arkadaşlarım, ben de kabul ediyorum ki, Irak'a bir ölçüde olsun demokrasi gel

medikçe, insan haklarına gerekli güvence sağlanmadıkça orada elbette huzur gerçekleşemez. 
Fakat bugün, Irak öylesine köşeye sıkışmış durumdadır ki, biraz nefes alma fırsatı verilse, bu 
yolda adımlar atılmaya hazırdır. Bunu kesinlikle biliyorum ve bu konuda da Irak'a ancak Türkiye 
yardımcı olabilir. Çünkü, biraz önce sesim kesildiğinde anlatmaya çalıştığım gibi, bugün Irak'ın 
Türkiye'den daha çok muhtaç olduğu bir başka devlet yoktur. Türkiye'nin elinde geniş ola
naklar vardır. Vaktinizi almamak için bunları sıralayamıyorum; ama, yeni Hükümet, isterse, 
bu olanakları inceleyebilir ve eğer Türkiye'nin kendi bölgesiyle ilgili dış politikasını bazı Batılı 
devletlerin, denizleraşırı devletlerin güdümünden kurtarabilirce, Türkiye kendi başına Irak'ta
ki sorunları çözebilir. Irak'taki sorunları Batılıların çözemeyeceği, ancak düğümleyeceği gö
rülmüştür. O sorunları, Irak'a güven vererek, ancak Türkiye çözebilir. 

Öeğerli milletvekilleri, yeni Başbakan Sayın Çiller'e bu vesileyle yeni görevinde başarılar 
dilerken şunu belirtmek istiyorum : Sayın Çiller sık şık milliyetçi olduğunu söylüyor. Bu konu-
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daki içtenliklerine yürekten inanıyorum. Ancak milliyetçiliğin gerekleri sadece, "bayrak, ezan, 
iman" nutuklarıyla yerine getirilemez. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) Milliyetçiliğin baş
ta gelen gereği, kendi milletinin yararını başkalarının çıkarlarından daha önde gözetmek ve 
dış politikanın dışarıdan yönlendirilmesine fırsat vermemektedir. (DSP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

Çiller Hükümetinin bunu sağlayacağı umuduyla saygılar sunanm ve tekrar teşekkür ede
rim. (DSP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Şimdi söz sırası Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben, içtüzüğü uygulasın, herkes hazırlığım ona göre yapsın 

diyorum arkadaşlar. 
BAŞKAN — Aranızda bir kararlaştırın, ben uyarım. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi Hükümet adına saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi, Yüce Meclis 24 Aralık 1992 tarihinde 206 sayılı kararıyla Çekiç Güç'ün sü

resini 6 ay uzatmıştı. Bu süre bu ayın sonunda, yani 30 Haziranda sona erecektir. Konu Millî 
Güvenlik kurulunda konuşulup değerlendirildi; Hükümette konuşulup değerlendirildi ve Hü
kümetin Yüce Meclise sunduğu tezkereyle de 6 ay daha yeni bir süre uzatımı isteminde bulunuldu. 

Değerli arkadaşlarım, ben ayrıntıya girerek, geçmişe dönerek zamanınızı fazla almak iste
miyorum. Niçin geldiğine, hangi koşullarla oluşturulduğuna da girmeyeceğim; ancak, konu
şan değerli sözcülerin, zannediyorum kendimize, Parlamentoya ve kararlarımıza karşı gerekli 
duyarlılığı, göstermediğimiz inancını gördüğüm için bazı şeyleri açıklıkla bir daha belirtmek 
istiyorum. • ' • • • . • 

Evvela, tabiî, bir yanlış, ciddî bir değerlendirme farkı var. Bazı arkadaşlarımıza göre bu 
Çekiç Güç bizim dışımızda, Amerika'nın ya da başka güçlerin kendileri karar vererek, öneri 
yaparak, hatta zorlayarak "biz gelelim bunu yapalım" şeklinde bir yolla ya da bir öneriyle 
geldiği izlenimi var. özellikle, bunun, Anamuhalefet sözcüsü tarafından, tam olmasa bile, böyle 
söylenmesini çok yadırgadım. Hatta daha da ileri gidilerek "Amerika Dışişleri Bakanı geldi 
bunu istedi..." 

Peki, o zaman, ben şunu söylemek istemiyorum, siz hükümette olduğunuz zaman, bunun 
kararını, isteğini yaptığınız zaman, önce istek başka bir hükümetten geldi de, siz kendi isteği
niz diye mi ileri sürdünüz? Çünkü, ilk çağrıyı yapan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; isteyen 
Türkiye Hükümeti. O nedenle, bunu bir tarafa bırakarak, işte, "kendiliklerinden geldiler, zor
la geldiler..." Böyle bir anlayışı doğru bulmuyorum. , 

İkincisi : Bunun amacı neydi?.. Yeniden bir göç hareketi olabilir, yeniden bir karışıklık 
olabilir, böyle bir karışıklığa karşı böyle bir tehlikeye İcarşı bir güvence oluşturmak amacıyla 
bu önce getirildi. Diğeri de, yapılacak olan insanî yardımlara bir kolaylık sağlama nedeniyledir. 

Şimdi, eleniyor ki; "Türkiye, böyle bir tehlike olduğu zaman kendiliğinden karşı koyamaz 
mı?" 

— 250 — 



T.B.M.M. B : 117 24 .6 .1993 ' 0 : 1 

Değerli arkadaşlarım, çok defa söyledim, elbette ki, karşı koyar. Türk Silahlı Kuvvetleri 
karşı koyar, halkımız karşı koyar; ama, böyle bir durumda, Türkiye ile Irak'ı karşı karşıya ge
tirmenin, ne Türkiye'ye ne bölgeye ne de Irak'a yararı vardır. O günkü koşullar, yani bu hare
kâtın başladığı zamandaki koşullar, bugün, olduğu gibi devam ediyor. Çok değerli dostum Sa
yın tnan'ın da söylediği gibi, dünya değişti, Sovyetler Birliği dağıldı, hepsi doğru; ama, bölge
deki durum değişmedi, yani Irak'taki durum değişmedi, hatta, tam tersine -biraz sonra verece
ğim bazı örneklerle- bazı alanlarda kötüleşme var. örneğin, ekonomik alanda kötüleşme var... 
Ekonomik alanda nasıl kötüleşme var? İnsanî yardım, ekonomik sıkıntılar bir yana, Irak Mer
kezî Hükümetinin aldığı bir kararla, Kuzey Irak'ta yeni bir ekonomik bunalım çıktı. Merkezî 
Hükümet "25 dinar"ları tedavülden kaldırdı. Dinarları kaldırınca, biz -biraz önce de Sayın 
Ecevit'in belirttiği gibi bazı şeyler yaptık; Irak'ta temsilcilik açtık, Irak'la direkt olarak diyalo
gumuz var, Irak'a bütün bunları iletmeye çalışıyoruz- Irak'a şunu söylemeye çalıştık : "Orası 
kendi toprağınız; onlar ise, kendi vatandaşınız; onlara bir kolaylık sağlayın ve o insanların elindeki 
paralan alarak, yenilerini verin" dedik. 

kapmadılar, yapmayacaklarını söylediler ve bugün şimdi ellerinde 25 dinar bulunan Ku
zey Irak'taki insanlann o paralan bir kâğıt parçası olarak duruyor. Yani, bizim Irak'la diyalog 
kurmadığımız doğru değil. Biz yapıyoruz, Irak da yaptı... Nitekim, aralık ayından bu yana 
Irak'ta açtığımız temsilcilikle, maslahatgüzarlıkla, hem Irak'ta hem Ankara'da tüm diyalogla
rımızı sürdürüyoruz, gerekeni de söylemeye çalışıyoruz; ama, maalesef, bugüne kadar bu ko
nularda gerekli bir sonuç alınamadı. 

Sayın tnan'ın söylediği bir diğer konu, "yeni hükümet kurulacak, yeni hükümet beklene
mez mi, veya kısa bir süre verilerek daha sonra tekrar getirilemez mi?" 

Tabiî, yeni hükümet bugün oluşma aşamasında; ama, yeni hükümeti oluşturan partiler 
aynı partiler... O nedenle, iki partinin üzerinde anlaştığı ve kısa zamanda kurulacak olan hü
kümette, Üyeleri farklı da olsa, Başbakanı değişik de olsa değerli üyeleri değişik de olsa aynı 
iki partinin oluşturacağı hükümet olduğu için, bu nedenle hükümetin devamlılığı, işlerin de
vamlılığı, devletin devamlılığı dikkate alınarak, sürenin de çok yaklaştığı göz önünde tutula
rak bu yapıldı ve altı aylık süre için huzurunuza gelindi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ileri sürülen bir diğer konu : Acaba bu, NATO şemsiyesi altı
na alınamaz mı? > 

Tabiî, istense dahi alınıp alınamayacağı bir yana; ama, değerli arkadaşlarım, biz onu da
ha da sakıncalı buluyoruz. Şimdi Türkiye'nin kendi kontrolü varken.kendi kontrolü ağırlıklı 
olarak varken,16 ülkenin üye olduğu bir gruba, NATO'ya vermenin, Türkiye'nin kontrolünü 
azaltacağına inanıyoruz. Bu nedenle bunu yeterli bulmuyoruz. Tabiî buna katıhnabilir; ama, 
bizim düşüncemiz budur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım -tabiî çok güzel de olsa(!)- bazı sözler söyleniyor : "Dışarıdan 
güdümlü dış politika, dışarıya göre yapılan dış politika..." 

Bunlar, söylenmesi çok kolay sözler... Her dönemde ve her zaman söylenmiştir. Geçmişe 
>aktığımızda, Türkiye'de iktidardaki hükümetlere her zaman böyle iftiralar, böyle haksız de
ğerlendirmeler yapılabildiğini görürüz. Ben kendi inancımı söylemek istiyorum. Ben, ne Tür-
aye'deki geçmiş hükümetlerin ne bugünün ve ne de gelecekteki hükümetlerin, Parlamentodan 
akan hiçbir hükümetin, dışarının güdümüyle, dışarının kararıyla ülkeyi yöneteceğine inanmı-
rorum. Böyle bir şeye, böyle bir yönetime, böyle bir politikaya en azından bu Parlamento izin 
ermez, Parlamentoyu seçen halk izin vermez. 
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Bunun için, böyle çok güzel (!) laflan sık sık söylemeyelim, Parlamentoya haksızlık, ulu
sal hükümetlerimize haksızlıktır; ama, bu tip iddialar her dönemde her zaman ileri sürülmüş-, 
tür. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Onun için, bu sözleri çok dikkatli kullanmak gerekti
ğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, "Kuzey Irak'ta boşluk var" deniyor. 
Evet, Kuzey Irak'ta boşluk var, zaten boşluk olduğu için böyle bir durum var; yani, istik

rarsızlığın devamı var. Zannediliyor ki, bugün Çekiç Güç giderse ya da bir başka önlem olursa; 
bugün Irak, Birleşmiş Milletler Kararına uymadığı sürece, dünya ile bütünleşmediği sürece, Irak'
taki Saddam yönetiminin, Kuzey Irak'a kavgasız, gürültüsüz, savaşsız gelip yerleşeceğini sanı
yorsak aldanıyoruz. Zaten sorun burada. Irak, dünya ile barışmadığı sürece, Birleşmiş Millet
ler kararlarına uymadığı sürece, Bağdat yönetiminin Kuzey Irak'taki boşluğu bu koşullarda 
savaşsız kavgasız doldurması mümkün değildir. Orada çıkacak olan bjr çatışmanın, Türkiye'
nin başına açabileceği yeni belaları hep beraber düşünmemiz'gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'a, geçmişte de, bizim Hükümetimiz zamanında da, PKK 
terör örgütü karşısında harekât yapılmıştır; ama.bunlarm en etkilisi, bu dönemde... Çünkü, 
karadan yapılmıştır; karadan yapılan bu harekât çok etkili olmuştur, çok başarılı olmuştur. 
Bugün alınan bazı bilgiler, orada yeniden bir hareketin olduğu ve kamplardan bazı sızmaların 
olduğu şeklindedir. 

Türkiye, gerekirse, bu dönemde yine, kendi ulusal birliğinin, kendi toprak bütünlüğünün 
ve güvenliğinin gereği olan önlemleri, dün olduğu gibi, bundan sonra da almaya devam ede
cektir, ta ki Irak'ta hepimizin özlemini duyduğu demokratik bir düzen ve bütün Irak'ın birlik 
ve bütünlüğünü sağlayan bir yönetim kuruluncaya kadar. 

Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğü için, elinden gelen tüm çabayı, sanıyorum bugünkü Irak 
yönetiminden daha faila dikkatle gösteriyor. Çünkü, bugünkü Irak yönetimi, Türkiye'nin gös
terdiği ya da çevredeki diğer ülkelerin gösterdiği özeni dahi göstermiyor; kendi vatandaşlarına 
karşı gerekli politikayı yürütmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ecevit, "Irak'a ilaç yardımı yapılamaz mıydı" dediler. Yapı
lıyor. Irak'a Türk Hükümeti olarak ilaç gönderildi, bundan sonra da gönderilmeye devam edi
lecektir. Kendilerinden alınan listelerle, verdikleri isimlerle olanaklar ölçüsünde Kızılay'ımızın 
değerli katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle ilaç yardımı yapılmıştır, yapılmaktadır, 
önümüzdeki dönemde de yapılmaya devam edilecektir. 

Bu nedenle, söylenen eleştiri ve katıldığımız önerilerin büyük bir kısmının yerine getirildi
ğini ayrıca belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dediğim gibi, geçmişte bu konuların üzerinde çok 
duruldu ve ayrıntılara girildi; ama bir kere daha belirtelim ki, bunlar, bizden önceki hüküme
tin isteğiyle geldi. "Biz gittik şartlar değişti..." 

Böyle bir politika yapmayalım. 
Sayın înan'ın katıldığım bir değerlendirmesi var : "Bu, partilerarası bir çekişme konusu 

haline getirilmemelidir. Bu, muhalefet - iktidar ilişkileri dışında bir konu olarak ele alınmalıdır" 
dedi. 

— 252 — 



T.B.M.M. B : 117 24 . 6 . 1993 O : 1 

içtenlikle katılıyorum ve böyle yapmamız gerekir. Bunun, geçmişe dönüp "siz böyle dedi
niz, ben böyle dedim" meselesinin dışında tutulması gerekir. 

Biz Hükümet olarak iktidara geldiğimizde iki konuyu önplana aldık; bir tanesi, devletin 
devamlılığını önplanda tuttuk. Devlet devamlıdır, hükümet değişebilir; o nedenle, "bizden ön
ceki hükümet bu kararı aldı, bunu yapmayalım' ' demedik, yeniden değerlendirdik, ülkemizin 
yararına olduğuna inandık, halkımızın yararına olduğuna inandık ve Türkiye'nin bu dönemde 
güneydoğuda çıkacak yeni bir düzensizliğin, yeni bir göç hareketinin yaratacağı sorunlarla kar-
çılagılmasının çok sakıncalı olduğunu düşündük ve bu nedenle, o tarihten bu yana değişik za
manlarda Yüce Meclisin huzuruna geldik. 

Değerli arkadaşlarım, bir haksızlık daha yapıyoruz. Muhalefet katılır veya katılmaz; ama, 
daha önce Yüce Meclisin kabul ettiği ilke karan çerçevesinde hükümetin aldığı kararları "ege
menliğimiz gidiyor, ulusal egemenliğimiz gidiyor" sözleriyle karşılamak ya da böyle eleştir
mek, yine Parlamentoya haksızlık, hükümetlere haksızlık. Parlamentonun aldığı karara, her
kesin tek tek katılması gerekmeyebilir; ama Parlamentonun, çoğunlukla aldığı bir karara, "ege
menliğimizi devrettik, egemenliğimizden vazgeçtik" gibi sözlerle eleştiride bulunmak, ne ege
menlik anlayışına ne Yüce Parlamentoya olan saygıya yakışır. Onun için, ben bu sözlerin daha 
fazla ayrıntısına girmeden bunları belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komşu bir ülkede yaşanabilecek sıkıntıların Türki
ye'ye taşmasını önlemeye yönelik olan ve bizim çok hayatî bir önem verdiğimiz, güneydoğuda
ki terörizmle mücadele konusunda da önem verdiğimiz bu Çekiç Güç, üzülerek belirteyim ki, 
henüz vazgeçilecek ya da bir kenara bırakılacak, itilecek noktaya gelmemiştir. Bunun bir an 
önce sona ermesi için, yani Turla ye olarak bölgedeki durumun bir an önce normale dönmesi 
yolundaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın, Irak yö
netimiyle diyalog, görüş ve konuşmalar dahil olmak üzere. 

Ancak, zamansız bir iyimserliğe kapılarak elimizdeki caydırıcı mekanizmaların dağıtıl
ması, daha sonra ulusal güvenliğimiz açısından giderilmesi güç durumlara yol açabilecektir. 
Bu nedenle, Yüce Meclisin, Hükümetimizin 6 aylık uzatım önerisini destekleyeceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle ayrıntıya girmeden, daha önce söylediğim sözleri tekrar
lamadan, muhalefet sözcülerinin yararlandığım görüşlerine yanıt vermeye çalıştım. Hükümet 
adına daha fazla zamanınızı almayarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sırala-' 
nndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına son konuşmayı yapmak için, Sayın İbrahim Kumaş'ı kürsüye davet 

ediyorum. 
Buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi Millet Par

tisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye, bugün çok büyük iç ve dış problemlerle karşı karşıyadır. 

Bu problemlerin bir kısmı kendimizden, bir kısmı da dışarıdan ihdas edilen ve bizi ilgilendiren 
problemlerdir. 

Bunların hepsinin üstesinden gelmemiz mümkündür. Ancak, problemlerimizin halli, ilimle, 
hikmetle, birlikle, kardeşlikle, tarihten ders almakla, dünyayı, dostumuzu ve düşmanımızı iyi 
tanımakla mümkündür. 
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Değerli milletvekilleri, şark meselesini bilmiyorsak, bunun bir parçası olan Sevr'i bilmi
yorsak, düşmanın planlarını bilmiyorsak, Kuzey Irak'taki, İran'daki, Türkiye'deki Kürt kar
deşlerimizle ilgili İngiliz gizli belgelerini incelememiz gerekir. 

Bugün Çekiç Güç'ü getirip yerleştiren güçler, 1975'te Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimi
zin katliamına göz yuman güçlerdir arkadaşlar. 1975'te Kuzey Irak'ta Kürt kardeşlerimiz kat
ledilirken, Amerika ses çıkarmamıştır. 

Bugün bir şey değişmemiştir. Sadece senaryolar ve tarih değişmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bugün, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizi insan hakları açısından 

koruma amacına dayanıyorlar; ama, bugün Bosna-Hersek'teki, Karabağ'daki insan katliamı
na seyirci kalmalarını izah edebiliyorlar mı? tnsan haklarına sahip çıkan bu güçler acaba bu 
olayı nasıl izah edebiliyorlar? izah ettiklerinde insanları tatmin edebiliyorlar mı? Bu sorunun 
cevabını verme imkânları var mı? tnsan hakları zırhına girerek kimseyi aldatamazlar. Asıl mak
satlarını bununla gizliyorlar. Türkiye maalesef bu oyuna getiriliyor. Aynı hassasiyeti Bosna-
Hersek'te de göstersinler. Şu çağda, dünyanın gözü önünde bir millet elleri bağlı katlediliyor 
ve şu an yok edilmiştir. Hâlâ bu güçlerin kılı kıpırdamıyor. Buradan bu güçlere sesleniyorum; 
birazcık insan onuru, insanlığa saygıları varsa harekete geçerler. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Çekiç Güç-ün bölgeye gelişinde ilan edilen sebepler gerçek
leşmemiştir; istikrar ve Irak'ın toprak bütünlüğü sağlanmamıştır. Kuzey Irak'ta bir Kürt Dev
leti kurulmuştur, bunu kimse inkâr edebilir mi? Irak'ın bütünlüğü sağlanmış mıdır; hayır. Böl
gede, ABD kontrolündeki siyasî oluşumlarla Irak'ın toprak bütünlüğü yok edilmektedir. Sad-
dam rejiminin güçlenmesine, kapalı bir baskı rejiminin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. 
Ambargo mutlaka kaldırılmalıdır. Uygulanan ambargo sivil haîka zarar vermektedir. Öncelik
le ilaç ambargosu kaldırılmalıdır. 

Türkiye, Ortadoğu politikasını değiştirmelidir; Ortadoğu jeopolitiğine bağlı olarak, Orta^ 
doğuda Türk - Osmanlı mirasına bağlı ve Ortadoğunun millî birliğini, huzurunu, iç barışını 
sağlayacak, kendilerine saygılı ve bağlı, bölgede tslamî kimliğe saygılı yeni bir Ortadoğu politi
kası oluşturmalıdır. 

ABD'nin Irak ve Ortadoğu politikası, Türkiye'nin gerçeklerine ters düşmektedir. Türkiye 
derhal bu politikayı değiştirmelidir. Türkiye, hem Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğu
nu söylüyor, bir taraftan da ABD'nin menfaatları öyle gerektirdiği için, bu ülkenin toprak bü
tünlüğünün ihlal edilmesine seyirci kalıyor; Talabani ile Barzani ile görüşüyor. 

Değerli milletvekilleri, birtakım ülkeler, bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemizden birkaç 
tane vatandaşla, Apo ile görüşürse, ne dersiniz buna? 

Kuzey Irak'ta meydana gelen boşluk, Türkiye'ye yönelen terör eylemlerinin kaynağıdır. 
Sayın Dışişleri Bakanımız "sınır ötesi harekât yaptık" diyor. 

Sınır ötesi harekâtı başarabilmek için, bize düşman olan güçler kimse, harekât öncelikle 
onun merkezine yapılmaz mı arkadaşlar? Ben merak ediyorum; acaba Apo'nun karargâhına 
neden harekât yapılmaz, mani olan nedir? Bunun açıklanmasını talep ediyorum. 

ABD ve Batı devletlerinin mandası altında yaşama kabiliyeti olmayan bir Kürt yönetimi 
ile, Türkiye aleyhine bir nifak bölgesi haline getirmek; sürekli ihtilaflarla, ABD'nin Ortadoğu 
petrollerini devamlı olarak kontrol etmesini imkân dahiline sokmak amacı güdülmektedir. Bü-
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tün maksat Ortadoğu petrolleridir arkadaşlar; başka bir gaye yoktur. Oradaki Kürt kardeşleri
mizin can ve mal güvenliği, insan hakları... Bütün bunlar hikâyedir!.. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğudaki bunalımlar, Irak - İran Savaşı, son Körfez Savaşı, 
ülkemizde devam eden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini savaş alanı haline çeviren, millet ev
latlarının yitirilmesine sebep olan kör kavgasının altında, emperyalist güçlerin Ortadoğu pet
rollerinde söz sahibi olmak için yaptıkları nifak ateşi vardır. Bu ateşi bütün emperyalist güçler, 
bütün devletler körüklemektedir. 

Türkiye de bu yanlış politikadan vazgeçmeli, politikasını yeniden gözden geçirmeli; Çekiç 
Güç konusu ve Ortadoğu politikası konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir gizli otu
rumda değerlendirilmelidir. 

Milletimizin ve devletimizin varlık ve bekası için bütün vatandaşlarımızı birliğe, basirete1 ' 
davet ediyorum. Allah'ın, birliğimizi, dirliğimizi korumasını, düşmanlarımızın şerrinden mu
hafaza buyurmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. —Başbakan Vekili Erdal inönü'nün, Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, ileri sürmüş 
olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Erdal tnönü, "görüşme sırasında Sayın Kâmran 
İnan, benim parti grubumuzda yaptığım bir konuşmada söylediğim bir cümle dizisini, basına 
atfen, değiştirerek ifade etti. 

Bu yanlış yansımayı düzeltmek için" demek suretiyle, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 
açıklamada bulunmak istemiştir; kendilerini kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın tnönü. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he

pinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkana, bana bir açıklama yapma fırsatı verdiği için teşek
kür ediyorum. 

Saym Kâmran İnan, yaptığı etraflı konuşmasında, benim Meclis Grubumuzda yaptığım 
konuşma içindeki birkaç cümleyi, basına atfen, burada tekrarlarken, gördüm ki, benim söyle
diğim şekle uymayan bir şekilde söylediler. 

Tabiî, basında öyle çıkmış olabilir, onun için yanlışın nereden geldiğini bilmiyorum; ama, 
burada ifade edildiği için yanlışı düzeltmeyi görev biliyorum. 

Sayın İnan, "biz vaktiyle karşıydık, <sonra gördük ki, lazımmış, onun için şimdi 
destekliyoruz" dediğimi söylediler. 

Ben, böyle demedim değerli arkadaşlarım. Benim söylediğim şuydu : Biz, vaktiyle muha
lefetteyken karşıydık. Zaten, değerli milletvekilleri çok iyi görüyorlar, bugün muhalefette olan 
değerli arkadaşlarımız, her fırsatta, benim o zaman bu politikaya, yani Çekiç Güç'ün gelmesi 
ve hatta o zamanki iktidarın yürüttüğü politikaya karşı olduğumu hep söylüyorlar; doğrudur. 

O zaman ANAP iktidarının, Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan bunalım döneminde yü
rüttüğü dış politikaya birçok bakımdan karşı olduğumu söyledim ve zaman da, olaylar da, 
bu fikirlerimizin doğru olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, bugün yine aynı şeyleri -o zaman 
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söylediğime atfen- tekrar ederim. Benim, b zamanki esas fikrim, Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle yaptığı 
uluslararası hukuk ihlalinin çözülmesinde, bütün ülkeleri işin içine katan, Güvenlik Konseyi
nin öncülüğünde dünyanın ortak bir güvenlik çözümü olarak bunu düzeltmesiydi. öyle ki, bunu 
birkaç devlet değil, bunu Güvenlik Konseyi, bunu Birleşmiş Milletler düzeltsin ve o şekilde 
düzeltsin ki, bundan sonra çıkabilecek benzer hukuk ihlâllerinde aynı yöntem uygulansın ve 
artık ortak bir dünya güvenliği kurulmuş olsun. O zamanki esas fikrim buydu. Nitekim, bu 
fikrin doğru olduğunu bugün de görüyoruz; işte Bosna-Hersek'teki facia bir türlü önlenemi
yor; çünkü, o ortak güvenlik örgütü o hale getirilemedi. 

Bunun bir parçası da, Çekiç Güç konusu idi. Irak'taki rejimin,baskısı üzerine kaçıp Tür
kiye'ye sığınan o sığınmacı akımını nasıl geri döndürecektik? O sığınmacılara yardım etmek 
insanlık göreviydi; bunu hep söyledik. Eninde sonunda onlar kendi yurtlarına döneceklerdi. 
öyle dönmeleri gerekliydi ki, o dönüş içinde Irak rejimi de işbirliği yapsın ve Irak'ta ayrı böl
geler ortaya çıkmadan, Irak'ın bütünlüğü içinde onlar yurtlarına dönsünler. O zamanki fikri
miz de buydu. Bunun için bu şekilde yapılmasına karşı çıktık; ama, bunlar geride kaldı. 

Şimdi söylediğim başka bir şey de var : Hükümetler, birbirlerinin politikalarını kabul et
meseler de deyletin sürekliliği içinde o günkü şartlara ulusal çıkarlara en iyi uyan yolu tutmak 
zorunda oldukları da bilinen bir gerçektir. Hele uluslararası ilişkilerde, bir hükümetin attığı 
bir adım, ondan sonraki hükümetleri de bağlar. En basit örneği -şimdi burada öyle bir şey 
yok ama- varsayınız ki, bir hükümet bir ülkeyi savaşa sokuyor, ondan sonra hükümet değişik
liği oluyor, ondan sonra gelen hükümet, o ulusu savaşta korumayacak mı? 

Elbette bir hükümetin uluslararası ilişkilerde getirdiği bir nokta, ondan sonraki hükümet
leri de bir ölçüde bağlıyor. Biz de, bugünkü durumda ulusal çıkarımıza eh iyi uyan şeyin şim
di, bu Huzur Harekâtı konusuna bir süre daha devam etmek olduğuna inanıyoruz. Onun için, 
şimdi bunun uzatılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinden izin istiyoruz. Bunu",, bugünkü 
duruma en iyi uyan' çare olarak söylüyoruz ve bunu söylerken de, Sayın Ecevit'in dediği gibi, 
bir çaresizlik ifade etmiyoruz; öyle bir şey yok. Sadece, bugün yapılacak en iyi şey, Huzur Ha
rekâtı eylemine devam etmeye izin vermektir. Elbet bu hep devam etmeyecektir, elbet esas çare, 
Irak'ın toprak bütünlüğü içinde, Irak'ta daha demokratik bir rejim içinde, bütün Iraklıların, 
Kürt kökenli, Arap kökenli, Türkmen kökenli, hepsinin bir arada yaşamasına olanak verecek 
bir duruma gelmektir. Bu duruma böyle gidiyoruz. „ 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizden istediğimiz, Yüce Meclisten dileğimiz, "Huzur Harekâtı" 
diye adlandırılan bu eyleme, bu duruma bir süre daha devam etmek için Hükümete izin verme-
nizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)1 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ve bu ko

nuyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin verilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/99İ) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmış bulunmaktadır. - • / • ' . 
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Tezkereyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde konuşlandırılan çok uluslu gücün görev süresinin 1 Temmuz 1993 Tarihinden 
itibaren altı ay süreyle uzatılmasına, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair 
22.6.1993 tarih ve 165-24/2210 sayılı Başbakanlık tezkeresinde belirtilen altı ay sürenin, bir ay 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. • 

Saygılarımızla. 

Kâmran İnan Ülkü Güney Mehmet Keçeciler 
Bitlis Bayburt Konya 

Orhan Ergüder Murat Başesgioğlu Faruk Saydam 
İstanbul Kastamonu Manisa 

Gerekçe : 
Türkiye Büyük Millet Meclisine de talepte bulunan halihazır Hükümetin geçici bir hükü

met olması ve süresinin yarın dolması, yeni kurulacak hükümete imkân tanınması bakımın
dan çok uluslu gücün süresinin bir ay süreyle uzatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugüne kadar yapılmış bulunan uygulamalar doğrul
tusunda, okunan önergeyi, görüşmesiz, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme- : 

yenler... Okunmuş bulunan önerge reddedilmiştir. 

. Sayın milletvekilleri, Sayın Oğuzhan Asiltürk, Sayın Lütfü Esengün, Sayın Melih Gök
çek, Sayın Bahaddin Elçi, Sayın Ahmet Arıkan, Sayın İsmail Coşar, Sayın Mustafa Baş, Sayın 
İbrahim Halil Çelik, Sayın Zeki Ünal, Sayın Şaban Bayrak, Sayın Abit Kıvrak, Sayın Ahmet 
Derin, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Abdullah Gül, Sayın Profesör Doktor Mustafa Ünaldı im
zalarıyla, önemine binaen, görüşülmekte olan Çekiç Güç konusundaki oylamanın, gizli oyla 
yapılması istenmektedir. 

Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 26 ncı maddesi de daha önce Çekiç Güç ile ilgili Meclis 
müzakereleri esnasındaki müteaddit uygulama -ki, Refah Partisi ve Anavatan Partisi mensubu 
sayın üyeler tarafından verilmiş bulunan, oylamanın, açık oylama şeklinde yapılması önerisi 
ve kabul görerek bu şekilde açık oylamayla karara bağlanmış bulunması- muvacehesinde, İç
tüzük gereği, açık oylama yapılan hallerde gizli oylama yapılamayacağı hükmüne uyarak, bu 
önergeyi işleme koyma imkânım bulunmadığını arz ediyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bir yanlışlık var galiba. 

BAŞKAN — Efendim, yanlışlık varsa söyleyin, yanlışlık neresinde?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yanlışlık şu : Biz, bu oylama için şimdi burada 
bir açık oylama kararı almadık ki!.. 

i • 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Açık oylama kararı alınsaydı dediğiniz doğru, açık 
oylama olurdu; ama daha önceki oylamalarda alınmış olan açık oylama kararının altı ay sonra 
da tatbik edilmesi mümkün değildir. Eğer zatı âlinizin dediği İçtüzük hükmüne göre, burada, 
böyle bir açık oylama kararı alırsak doğrudur; ancak öyle bir karar alınmazsa bizim verdiği
miz önergenin işleme konulması lazım. 
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BAŞKAN — Şimdi, ben, içtüzüğün bu konuyu düzenleyen 123 üncü maddesini okuyaca
ğım; ama, ondan önce, izninizle bir şey sormak istiyorum : Bir Genel Kurul, yapılacak bir oy
lamayı iradesiyle, "bu oylama açık oylama şeklinde yapılmalıdır" diye şekle ve karara bağlar
sa, daha ondan sonra gizli oylama yapılır mı, yapılmaz mı tartışması olur mu?..' Bunun ne 
hukuku, ne mantığı olur mu, var mı?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, öyle bir karar almadık ki! 
BAŞKAN — Şimdi, bakınız, bir oylama... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Öyle bir karar yok ki,' Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oraya geleceğim. 

s Genel Kurul, oylamayı ya açık yapar ya gizli yapar. Açık yapılmasını karara bağlarsa... 
(RP sıralarından 'Anlayamadık" sesleri) Bir dakika efendim, şimdi hep beraber anlayacaksı
nız, el acele'ttün min eş şeytan. (Alkışlar) 

Heyecanlananlar da öğrenecek. Eğer bir Genel kurul, iki türlü yapılması mümkün olan 
oylamanın şeklini karara bağlarsa, İçtüzüğe "bu karar alındığı zaman, öbür şekil uygulanmaz" 
diye bir hüküm konur mü?.. Konmuş; demek ki, bir manası var, arz edeyim şimdi. 

"Gizli oylama. " 
Madde 123. — Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu haller

de veya İçtüzüğün, işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut açık oy
lamanın, İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, açık oylama isteminin İçtüzük kurallarına uygun olarak ya
pılabildiği durumlarda gizli oylama yapılmaz diyor. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bakın, öyle demiyor... 
BAŞKAN — Efendim, öyle diyor. J . 

. OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — "^pılabildiği" değil, "yapıldığı" diyor. Eğer böyle 
dese, bu sözünüzde haklısınız; ama "yapılabildiği" demiyor, "yapıldığı" diyor. Bu kararı Ge
nel Kurul alırsa, bitti... 

BAŞKAN —. Onu da söyleyeyim, öyle, bitmedi! Eğer "yapılabildiği" ile "yapıldığı" söz
cüklerinin, olabilirlikle olmuşluk açısından yorumuna gideceksek, yapılmış zaten, o yapıldı. 
Yani, hem Refah Partisi Grubunun hem Anavatan Partisi mensubu üyelerin talebi, müracaatı 
üzerine ve tesadüftür, Çekiç Güç konusunda gizli oylama değil, gizli oylamayı imkânsız kılan 
açık oylama yapıldı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O, o olaya münhasır. 
BAŞKAN — Yapıldığına göre, hüküm gayet açık; söylüyorum ve bir d,aha, son defa oku

yorum : ".'..açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde..." diyor. İçtüzük 
uyarınca, açık oylama bu konuda yapılmıştır. .. , 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yapıldı mı şimdi?.. 
BAŞKAN — Demek ki, hem yapılmışlığı hem yapılabilirliği sabittir. Bu durum ortaday

ken, gizli oylama istenemeyeceği ve yapılamayacağı açıktır. 
Değerli arkadaşlarım, bu kadar açık bir hüküm karşısında, Başkanlık, bu önergenin... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, zatı âlîniz bu meseleleri iyi bilirsiniz. 

Şimdi, bir noktada bir peşin beyanda bulunduğunuz için öyle zannediyorum ki, zorlanıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Yok efendim. Teşekkür ederim iltifatınıza, bu bir teveccühtür; ama, kulu
nuz, huzurunuza çıkmadan, bu işlerde böyle ilhamlafilan değil, epeyce hazırlanıp gelerek bu 
noktalara, bu kanaatlere varıyor. Ben bunu okuyalı çok oluyor. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Şimdi, şunu söyleyeyim : Zatı âliniz eğer beni bi
raz daha dikkatli dinlemiş olsaydınız, bu beyanda bulunmazdınız. 

Şimdi açık oylama talebi yok, hiç kimse açık oylama talebinde bulunmadı. Açık oylama 
talebinde bulunsalar, açık oylama talebinden sonra bu karar alınsa gizli oylama talebinde bu
lunma hakkı ortadan kalkar. Şimdi, biz, beş sene evvel Millet Meclisinde, bir konuda açık oy
lama talebinde bulunmuş ve bunu yerine getirmişsek, on sene sonra artık hiç gizli oylama yok
tur diyebilir miyiz? Bu mümkün değil. f 

BAŞKAN — Efendim, bitti mi? ( 

Şimdi, bu bir genel düzenlemedir ve burada aykırılıklar tespit edilmiştir. "Açık oylama
nın istenilmesi ve kabulü imkânının olduğu, özelliğinin olduğu durumda gizli oylamaya gidilmez" 
diyor. 

M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — Ama... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, amasını biliyorum. Teker teker konuşalım... 
Açık oylama ile gizli oylama arasındaki farkı ve özelliği, vazııkanun dikkate alarak dü

zenlemek istemiş ve genel bir düzenleme yapmış. Dediğiniz doğrudur, beş yil da olsa, on yıl 
da olsa, yüz yıl da olsa, 123 üncü maddede bir değişiklik yapılmadıkça, daha önce açık oyla
ma istenmiş, kabul edilmiş, yapılmış olan durumlarda gizli oylamaya gidilemez. Hüküm bu 
kadar açık. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, hüküm şu : Eğer... (DYP sıraların
dan gürültüler) İçtüzükte, eğer bu konuda açık oylama yapılması söylenmiş olsa, o zaman giz
li oylama istenemez diyor. İçtüzükte böyle bir şey yok ki... 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte bu konuda açık oylama yapılması şartını söylemiyor. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Öyle söylüyor. 
BAŞKAN — öyle söylemiyor. "İçtüzük kuralına uygun açık oylama istenmesi halinde" 

diyor. Yani, Çekiç Güç görüşülürse, açık oylama şarttır diye İçtüzük hükmü aranmıyor, öyle 
bir şey yok. 

İçtüzük, "Bir konu görüşülürken, Genel Kurulda içtüzük kurallarına uygun bir biçimde 
açık oylama istenebilirse ve bu kabul görür de açık oylama yapılmış olursa, o konuda, sonra 
gizli oylama istenemez" diyor. Hüküm bu kadar açık. Bu konuda da, bendeniz, huzurunuza 
gelmeden gerekli araştırmayı yaptım ve bir tesadüftür, mensubu olduğunuz değerli grupla, ana-
muhalefeti temsil eden Anavatan Partisi Grubu mensuplarının, geçmişte, Çekiç Güç müzake
releri sonunda açık oylama istemi bulunduğunu tespit ettim. Şimdi, bir konuda usulüne uygun 
açık oylama istenebilmiş ve yapılmışsa, gizli oylama yapılamaz hükmü burada dururken, ben
deniz, iltifatınıza müteşekkirim; ama, nasıl olur da şimdi bu görüşümü değiştiririm? Yoksa, 
hatadan dönmek fazilettir, ölülerle, deliler karar değiştirmez; ben kararımı değiştirebilirim. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Ama, doğru, benim söylediğim. ' 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — öyleyse, ben, zatı âlinizin bu söylediğinin, İçtüzü
ğe uygun olmadığına inanıyorum. Müsaade ederseniz, bu konuda İçtüzüğe aykırı tatbikat yap
tığınız inancındayım, tutumunuz hakkında görüş bildirmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, tutumunda, usule aykırı bir husus olmadığı kanaatin
dedir. Israr ediyorsanız Genel Kurulun oyuna sunarım. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Genel Kurulun oyuna sunacak değilsiniz. 
BAŞKAN — E, ne yapacağım!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tutumunuzun İçtüzüğe uygun olup olmadığı hak

kında müzakere açmak durumundasınız. 
BAŞKAN — Niye zorundayım?.. Başkanlık, bir usulsüzlük olmadığı kanaatini, yazılı mad

deyi açıklamak suretiyle ifade ediyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İçtüzük öyle; başkanın tutumu hakkında İçtüzüğe 

aykırılık iddiası varsa, bunda taraflar ısrar ediyorsa, Başkanlık iki tarafa da söz verir. 
BAŞKAN — Peki Sayın Asiltürk. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Anayasa, kanunlar ve İçtüzüğün, açık oylama yapılmasını zarurî kıldığı konular ile 
istem üzerine açık oylama yapılan bir konu hakkında gizli oylama isteminde bulunup bulunu-
lamayacağı hakkında . 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığın tutumundaki usulsüzlük iddiaları üzerine 
konuyu Meclis hakemliğine havale etmek düşüncesiyle bir usul tartışması açıyorum ve ilk sözü 
de Sayın Asiltürk'e veriyorum. - • 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan!.. Sayın Başkan!.. Bir konuyu arz 

edebilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, sayın hatibi kürsüye davet ettik ve usul tartışması açtık. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Süre doluyor da, onun için. 
BAŞKAN — Evet, süre doluyor, ben de farkındayım. * 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — İkinci tezkereyi de nazara alarak, çalışmaların 

bitimine kadar süreyi uzatalım. 
BAŞKAN — O da olmaz efendim; isterseniz, usulde onu da tartışalım. Çünkü, bu çalış

maları düzenleyen 55 inci ve 56 ncı maddelerden, 55 inci madde, Millet Meclisi Genel Kurulu
nun salı, çarşamba, perşembe günleri saat 15.00 -19.00 arası çalışacağını; bu sürenin uzatılma
sı halini, şartını, değişikliğini ise, 56 ncı maddenin ikinci fıkrası, Danışma Kurulu teklifi üzeri
ne Genel Kurulun kabulü halinde ve zorunluluk olmak şartıyla... (RP sıralarından alkışlar) 

Efendim, buna da "rüşveti alkış" derler. Yani, bu, "işine göre tezahüratı" bırakalım da, 
işimize bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, 56 ncı maddenin ikinci fıkrası, "zorunlu hallerde" demektedir. Baş
kanlığa mevdu olağanüstü halle ilgili Başbakanlık tezkeresi, zaman iti.bariyle, -yeterli zamana 
sahip bulunulduğu sebebiyle- zorunluluk arz etmemekte, artı, o çalışmaya başlanılması duru
munda da benzer usul uygulanacağı için, yani Çekiç Güç görüşmelerindeki prosedür uygula
nacağı için ve Çekiç Güç'ün en rasyonel görüşmeleri üçbuçuk saatimizi aldığı görüldüğüne na
zaran, en azından üçbuçuk dört saat daha çalışmaların devam etmesi gerekeceği için, Sayın 
Müftüoğlu'nun ifade ettiği, bu görüşmelerin içerisine Başbakanlık tezkeresi ve olağanüstü ha
lin uzatılmasını da katarak, tamamı tamamlanıncaya kadar filan'değil, yalnız bu usul müzake-
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resi ve yalnız Başbakanlığın, görüşülmesine başlanmış ve tamamlanmak üzere olan birinci tez
keresi, yani Çekiç Güç konusu tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Asiltürk. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; değerli Başkanımı

zın zaman zaman Genel Kurulda meydana gelen münakaşalarda, içtüzüğün tatbikatı bakımından 
doğru olduğuna inandığı konularda ısrar ettiğini biliyorum; kendisinin -başkalarına söylediği 
gibi, "rüşveti kalem" diye kabul etmemesi kaydıyla- inandığı gerçekleri tatbik etmeye çalıştığı
nı da ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gizli oylama, içtüzüğümüzün 123 üncü maddesinde düzenlenmiş
tir. 123 üncü madde, "Anayasa veya kanun gereğince..." diyor. Yani, Anayasada ve kanunlarda 
belirtilmiş olacak; bu şartlarla, eğer açık oylamanın zorunlu olduğu haller belirtilmişse, bura
da gizli oylama istenemez, l&ni, içtüzüğümüzde şu konuda açık oylama yapılacak denmişse, 
o konuda gizli oylama talebi kale alınmaz. 

ikincisi, içtüzüğümüzde işaret oyu ile halli zorunlu olarak belirtilen konular varsa, onlar
da da gizli oylama istenemez. 

Üçüncü olarak da, içtüzüğümüz bir başka konuyu ortaya koyuyor; bu da açık oylama
nın, içtüzük uyarınca, istem üzerine yapıldığı hallerde... Yanî  içtüzükte birinci olarak, bu oy
lama açık oylamanın zorunlu olduğu bir haldir, derse, gizli oylama istemiyoruz; ikinci olarak, 
işaret oyuyla halli zorunludur derse, isteyemiyoruz; üçüncü olarak da açık oylamanın içtüzük ' 
uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde gizli oylama isteyemiyoruz. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihinde bir kere, bir konuda, eğer siz açık oyla
ma istemişseniz, daha tarih boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine ipotek koya
cak şekilde, gizli oylama istenemez, denilemez. 

Değerli Başkanın, çok kıymetli fikirlerini saygıyla karşılıyorum; ama, zannediyorum bir 
hususu gözden ırak tutuyor, bir hususa dikkat etmiyor. Eğer, siz, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin fi tarihindeki bir oturumda, gizli oylama yapılması mümkünken, o konuda eğer açık oy
lama istemişseniz, siz bundan sonra, tarih boyunca hiçbir şekilde gizli oylama isteyemezsiniz 
diye bir mantıkî kural olmaz, hukukî bir kural olmaz. (RP sıralarından alkışlar) Böyle bir ku
ralın olmayacağı bilindiği için, belki yazımında yeterli açıklık getirilememiştir, belki bu yazılış
ta bir eksiklik vardır; ama, bunun hukukî sonucunun bu olmaması icap eder. Bir oturumda, 
bir konuda, eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi açık oylama talep etmişse, biz veya bir başka 
grup da, o açık oylama talebinin yanında gizli oylama talep etmişsek ya da etmişlerde, "bu 
açık oylama talebi varsa, gizli oylama talebi yapılamaz" diyor. Bu, bu kadar açıkken, biraz 
önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir tarihte bir spesifik konuda, 
bir oturuma mahsus, o oylamayla ilgili açık oylama talebi olduktan sonra, daha, "hiçbir şekil
de gizli oylama talebi yapılamaz" demek, benim anladığım hukuk kurallarına, benim anladı
ğım içtüzüğe göre aykırı olur. 

Bu konuda, benim ortaya koyduğum gerekçeleri de dikkate alarak, -zaten bir görüşme de 
açıldı- bu görüşmeden sonra Sayın Başkan bir kanaat sahibi olur diye ümit ediyorum. Bu ko
nuda diğer arkadaşlarımın da, belirli şekilde konuya açıklık getireceğine inanıyorum; çünkü 
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konu, şu anda uygulamayla ilgili değildir. Eğer, böyle bir tatbikat yapacak olursak, bundan 
sonra, herhangi bir konuda verilecek olan bir açık oylama talep eden önergenin üzerinden yıl-, 
Iar geçse bile, o konuyla ilgili olarak yapılacak görüşmelerin herhangi birinde dahi gizli oyla
ma istemi yerine getirilemeyecek anlamına gelir, oylanamayacak anlamına gelir; bu ise Türki
ye Büyük Millet Meclisinin iradesine ipotek koymak manasına gelir, iradeyi tahdit etmek ma
nasına gelir. 

Değerli arkadaşlarım bu oylamayı kabul etmeyebilir/kabul da edebilir; ama, bir yolun açıl
maması gerekir.' 

Sayın Başkana ve değerli üyelere saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Başkanlığın tutumunun aleyhinde Sayın Asiltürk konuştu. 
Başkanlığın tutumunun aleyhinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Lehinde Sayın Ülkü Güney; buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi açılan usur 

tartışmasında değerli Asıltürk'ün ifade ettiği, daha önce açık oylamaya tabi tutulmuş bulunan 
ÇekiçGüç'ün şu anda oylamasının gizli oyla yapılması önerisi, mantık, belki de akıl zoruyla, 
bir noktada doğru varsayılabilir, böyle düşünülebilir. Üç ay evvel olan bir olayı, altı ay evvel 
olan bir olayı, altı ay sonraya teşmil edemeyiz, etmemeliyiz noktasından hareket edilebilir. An
cak, Meclisler İçtüzükle yönetiliyor. Yani, bu içtüzük, eğer, Meclisi idare eden Başkanın elini 
kolunu bağlamışsa, bizim bunu zorlamaya hakkımız yok. Burada gayet açık ve seçik olarak 
yazılı: "Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu hallerde veya içtü
züğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut açık oylamanın, iç
tüzük uyarınca, istem üzerine yapıldığı hallerde -biz bunu yapmışız- gizli oylama yapılmaz" 
deniyor. 

Şimdi, burada neyin münakaşasını yapıyoruz? 
Muhterem arkadaşlarım, her zaman bu içtüzüğü değiştirmek için bir araya geliyoruz; hatta 

bugün, hepinizin bildiği gibi, Meclis gündemindedir. Biz, içtüzüğü değiştirelim, bunları daha 
net, daha açık, daha güzel bir şekle getirelim; ama, bu içtüzük burada olduğu müddetçe, Mec
lisimizi idare eden Başkanları zorlamaya hakkımız yok. Bu bakımdan, Sayın Başkanın tutu
munda herhangi bir yanlışlık yoktur, burada usul hatası yoktur; bu oylama, bu şartlarda an
cak açık oylama olarak yapılır. ' 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Başkanlığın tutumunun lehinde, Sayın Baki Tuğ; buyurun. 
BAKÎ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; konu gayet 

açık,ve nettir. Konunun tartışmaya dahi tahammülü yoktur; tartışılması dahi gereksizdir. Çün
kü, İçtüzük bu konuyu gayet açık ve net olarak ortaya koymuştur. Eğer bu konuda tartışma 
açarsak yanlış olur. O nedenle, Başkanlığın tutumu yerindedir, gizli oylama yapma imkânımız 
yoktur. Bu konuyu açık oyla kabul etmek mecburiyeti vardır. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Tuğ. 
Sayın milletvekilleri, aleyhte ve lehte konuşmalarla usul müzakeresi tamamlanmış bulun

maktadır. 

— 262 — 



T.B.M.M. B : 117 24 . 6 . 1993 O : 1 

Başkanlığın, tutumu hakkındaki kanaati değişmemiştir. Bununla birlikte, Genel Kurulun 
iradesine olan saygısı ve Genel Kurul hakemliğinin sağlıktı, kalıcı ve bağlayıcı olması özelliğini 
de dikkate alarak, konuyu oylarınıza sunuyorum: Başkanlığın tutumunu usule uygun bulanlar 
işaret buyursunlar... Bulmayanlar... Başkanlığın tutumunun usule uygun olduğu Genel Kurul
ca kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ve bu ko
nuyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmede Bakanlar Kurulu
nun yetkili kılınmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/991) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ün süresinin altı ay daha uzatılmasını öngö
ren Başbakanlık tezkeresini yeniden okutup, oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yöne
len ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek geliş
meleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani, ol
mak, Kuzey Irak'ta sağlanmış bulunan nispî sükûnetin ve bölge halkının insanî ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik 
içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı 
da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kara
rına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort II" Huzur Harekâtı çerçevesinde ülkemizde ko
nuşlandırılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.12.1992 tarihli ve 206 sayılı Kararı ile gö
rev süresi uzatılan çokuluslu gücün görev süresinin 1 Temmuz 1993 tarihinden itibaren 6 ay 
daha uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri persone
linin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçları
na uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona 
erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin 
verilmesini arz ederim. 

Erdal tnönü 
Başbakan V. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini oylarınıza 
sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 29 Haziran 1993 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 1 Temmuz 1993 
tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına, Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, izin 
verilmesine dair Başbakanlık Tezkeresi. 

2. — On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin dört ay süre ile uzatılmasına iliş
kin Başbakanlık Tezkeresi. " • • . , -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S O Z L U S O R U L A R 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. _ Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş .ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ye Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

10. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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11. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Uç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

12. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Pair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3^1993) 

13. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Malıiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

14. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (Ş. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15; — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 16. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tariM : 16.2.1993) 

17. —Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve içişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1^2.1993) 

19. — Balıkesir Milletvekili Mehmet, Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

20. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) I 

21. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'inj Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

22. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

E 
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X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım

ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 27. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992). 

28. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

34. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 35. — Hizmet İlişkisine İşveren tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin25.11.1992 Tarihli ve3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 36. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 37. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 
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X 38. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 39.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağılma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 44. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

47. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonuRaporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 48. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plari ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

50. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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51. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

52. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 53. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

54. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

55. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 56. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) • • ' . 

57. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

59. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

61. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

m 
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62. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

63. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/İ8) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

64. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

65. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

66. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayıh Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basıİ Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

68. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

69. _ Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

71. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

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

73. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114> 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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74. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

76. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

v 77. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

78. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve iflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eter'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

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

• 81. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağptma tarihi: 5.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı tmâr ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

85. - r Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

86. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 



. . 7 .. , ^ • . ' • • • • ,-, • ' • 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

87. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında İ8.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

88. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : Sili.1992) 

90. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

91. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

92. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'iri 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 27279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

93. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutmân ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu ' 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı , 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) , 

97. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

98. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve .8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7,12.1992) 

rm 
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99. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddeler 
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

100. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 101. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

103. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1993) 

104. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayası: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunnıa Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldi-
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244).(Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 
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111. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa iki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

112. — Hatay Milletvekili Mehmet Döneh'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

114. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 ilaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

116. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne 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) 

117. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı tmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

119. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

120. •— 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — İki ti ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) ^ 

122. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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123. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

124. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Tohumlukların Tes.cü, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun EklO uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

130. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

131. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 132. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 133. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertaraf inin Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 134. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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135. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağılma tarihi : 9.4.1993) 

X 136. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 137. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4,1993) 

138. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

139. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) N 

141. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

143. _ Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

144. _ İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

X 145. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

146. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

147. —Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kara
deniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi ; 
8.6.1993) 

"771 ; „ __ u 
(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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