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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
68 inci sırasında yer alan 190 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 11 inci sırasına, 71 inci 
sırasında yer alan 194 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 12 nci sırasına, 146 ncı sırasında yer alan 
411 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 13 üncü sırasına, 104 üncü sırasında yer alan 324 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına, 109 uncu sırasında yer alan 333 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı
nın İS inci sırasına, 113 üncü sırasında yer alan 331 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı sırası
na, 101 inci sırasında yer alan 321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 17 nci sırasına, 39 uncu sırasın
da yer alan 12 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 18 inci sırasına alınarak, görüşmelerinin Genel Ku
rulun 27.12.1993 tarihli birleşiminde, yarım kalan işlerden önce yapılmasına, 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
22 nci sırasında yer alan 179 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 12 nci sırasına, 42 nci 
sırasında yer alan 52 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına, 65 inci sırasında yer alan 
188 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına, 118 inci sırada yer alan 351 Sıra Sayılı Ka
nun Teklifinin 15 inci sırasına alınarak, görüşmelerinin Genel Kurulun 27.12.1993 tarihli birle
şiminde, yarım kalan işlerden önce yapılmasına ve bu tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin ta
mamlanmasından sonra Genel Kurul çalışmalarının 28.12.1993 Salı günü saat 10.00'a ertelen
mesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Başkanlıkça, 
403 sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun.tasarısının 2 nci, 

3 üncü ve 4 üncü maddeleriyle ilgili olarak, Anavatan Partisi Grup Başkanvekillerince verilen 
tezkere üzerine ve İçtüzüğün 13 üncü maddesi gereğince toplanan Başkanlık Divanının 23 Ara
lık 1993 günü yaptığı toplantıda; 

a) Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri üzerinde önergelerin görüşülme usulüne ilişkin 
olarak bir yanlışlık olmadığı ve bu konuda Başkanlık Divanınca bir karar verilmesine gerek 
bulunmadığı, 

b) 4 üncü maddesinde işleme konulan, Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle maddenin red
dine dair önergenin oylama sonucu hakkında Genel Kurul Oturum Başkanının "kabul 
edilmiştir" beyanının sehven ve bir sürçü lisan sonucu olduğu kanaatine varıldığı ve görevliler 
tarafından önergeye düşülen "ret" notu ile Genel Kuruldan gelen uyarı üzerine Başkanlıkça 
yapılan düzeltme beyanının bu hususu teyit ettiği, 

c) İçtüzüğün 88 inci maddesine göre verilen önergelerin işlemi sırasında, oylamadan ön
ce komisyonun önergeye katılıp katılmadığının her halükârda sorulması gerektiği, 

Hususlarının Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiğine ilişkin duyuruda bu
lunuldu. 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/239) (S. Sayısı : 190), 
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3 tlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) (S. Sayısı: 194), 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun 

9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/934) (S. Sayısı: 411), 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı (1/477) (S. Sayısı : 324), 
9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin 

Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçi
len Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/78) (S. Sayısı : 12), 

Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik \apılmasına Dair Kanun Thsarısı (1/436) (S. Sayısı: 179), 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/342) (S. Sayısı : 52), 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı (1/435) (S. Sayısı : 188), 
15.5.1959 Tarih ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Ted

birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/540) (S. Sayısı : 351), 

Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taştnımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/478) (S. Sayısı: 333) ve, 

özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar Hak
kında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/466) (S. Sayı
sı : 331) görüşmelerinden sonra yapılan açık oylamalarında toplantı yetersayısı bulunmadığı 
anlaşıldığından, oylamalarının tekrarlanacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci ek, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
101 inci sırasında bulunan 321, 
27 nci sırasında bulunan 71, 
33 üncü sırasında bulunan 82, 
20 inci sırasında bulunan 139, 
21 inci sırasında bulunan 134, 
14 üncü sırasında bulunan 283, 
11 inci sırasında bulunan 366, 
S. Sayılı Kanun Tasarıları ve Teklifleri ile, 
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9 uncu sırada bulunan 337 S. Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüş
meleri Komisyon yetkilileri; 

4 üncü sırasında bulunan 112 S. Sayılı Kanun Tasarısının görüşmeleri de Hükümet yetkilisi; 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
Alman karar gereğince, 28 Aralık 1993 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşi

me 15.10'da son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Işılay Saygın 
Sinop tzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

O ! 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 12 . 1993 SALI 

Rapor 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Gazian
tep Milletvekili Mehmet özkaya'nın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/659) (S. Sayısı 413) (Dağıtma tarihi : 28.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : AH Günaydın (Konya), İlhan Kaya (İzmir) 

— , e — ; • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz yoktur... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Saat 15.00'e kadar ara yerin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre ancak 1 saat ara verebiliriz. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, Grup toplantımız bitti, arkadaşlar geliyorlar, 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ara vermeyin Sayın Başkan, devam edelim. Şu anda her za

mankinden fazla sayımız var. 
YASİN HATİBOGLU (Çorum) — Sayın Başkan, ikinci kez ara verme durumunda kalır

sanız, birleşimi kapatmak zorunda olursunuz. 
BAŞKAN — Biliyorum Sayın Başkanım, o nedenle "en fazla 1 saat ara verebiliriz" diyo

rum. Aksi takdirde, ikinci kez de çoğunluğu bulamazsak, o zaman birleşimi kapatmak zorun
da kalırız. 

YASİN HATİBOGLU (Çorum) — Evet, günü kapatmış olursunuz o zaman, 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. Saat 10.30'da toplanmak 

üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.18 

, —_— ^ ; 

— 402 — 



TJH.M.M. B :S8 28 .12 .1993 0 : 1 » 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1030 

BAŞKAN : Başkanveklll Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : AU Günaydın (Konya), İlhan Kaya (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Birinci Oturum sırasında yapılan yoklamada çoğunluk 

sağlanamadığı için Başkanlıkça Birleşime 10 dakika ara verilmişti. Şimdi yeniden yoklama ya
pılacaktır. Sayın millevtekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica 
ediyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 
Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüne geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Mısır ve Katar'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; 

Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1229) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Aralık 1993 tarihinde Mısır ve Katar'a gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi 
Oktay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi Üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gttç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tari
hinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1228) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu Güç'ün, görev sü
resinin altı ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi vardır, okutuyorum : 

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 sos
yal düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek 
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gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani 
olmak, Kuzey Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Mil
letler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıy
la, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da gözönünde tutularak ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan "Pro-
vide Comfort II" huzur harekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'Ün 
görev süresinin 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; Çokuluslu Güç'-
ün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları sta
tünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun bir biçimde kullanılma
sıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulu
nun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) -— Sayın Başkan, bu konuyla ilgili olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu tezkere üzerinde, önce Hükümet kısa bir sunuş ya

pacak. Sunuştan sonra her gruba 20'şer dakika söz vereceğim. Grupların iddialarına Hükü
met 20 dakika süreyle cevap verecek. Daha sonra iki sayın millevtekili 10'ar dakika konuşacak. 
Tabiî, Hükümet isterse bu iki milletvekilinden sonra da konuşabilecek. Böylece, tezkere üze
rindeki müzakereler tamamlanmış olacak ve sonra da oylarınıza sunacağım. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
1. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
Komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı: 333) (1) 

2. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alan
lar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tbsarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı 331) (2) 

BAŞKAN — Daha önce görüşmeleri yapılan iki uluslararası anlaşmanın açık oylaması
nın bugün yapılması kararlaştırılmıştı. Biz, bir yandan müzakerelere devam ederken, bu anlaş
maların oylamasını da yapalım. 

Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile, özellikle Su Kuşları 
Yaşama Otamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıları açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın oy kutularının sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle geçen birleşimde ka
bul edilmişti. 

Bu itibarla, çalışmalar devam ederken açık oylamaların yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

(1) (2) 333 S Sayılı ve 331S Sayılı basmayazılar 27.12.1993 tarihli57 nci Birleşim tutanağı
na eklidir. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tari

hinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1228) (Devam) 
BAŞKAN — Hükümet adına açıklama yapmak üzere, buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Huzur Harekâtının uzatılması konusunda Hükümet adına bilgi sunmak üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, grupların konuşmasından sonra, benim yanıtlamam gereken bazı 
sorular ortaya çıkabilir, Onun için, ben, bu açıklamayı olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize oturun... Gülürtü etmeyelim efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, olay nedir, 

nasıl başladı o konuda sizlere bilgi vermek istiyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, Sayın Bakan kürsüde konuşacak, öbür 

tarafta da oylama yapılacak; olacak şey mi efendim? 
BAŞKAN —- Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum... (Gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp!.. Böyle şey olur mu...? 
BAŞKAN — Efendim, tamam, susturuyoruz. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturur musunuz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Meclise biraz saygınız olsun... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu arada bir açık oylama yapılıyor... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Böyle şey mi olur yahu... Çorbaya çevirdiniz burayı... 
BAŞKAN — Niye olmasın canım... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Çorba mı burası... 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Gökalp... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — 5 dakika sonra başla; acelen ne... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Nedir bu kepazelik!.. 
BAŞKAN — Olur mu canım!.. Ağzınızdan çıkan lafı kulağınız duyuyor mu?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Duyuyor. Sayın Bakan konuşurken, sıralar arasında 

kupalar dolaşacak... Böyle şey olur mu...? 

BAŞKAN — Oluyordu... Siz herhalde Mecliste bulunmuyorsunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Körfez Sava

şından sonra... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bu konu, Türkiye'nin varlığıyla ilgili çok 

önemli bir konu... 
BAŞKAN — Canım, siz dinleyin. Sizin dinlemenize engelleyen bir şey var mı? Sayın Ba

kan konuşuyor, buyurun dinleyin. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Konuşuyor ama, konuştukları araya gidiyor... 
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BAŞKAN — Evvela siz susun, anlarsınız konuştuklarını. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Oylama girdi araya. 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Bakanın konuşmaması lazım şu arada. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın millevtekilleri, 1991 yılında, 

Irak, Kuveyt'ten çıkarıldıktan sonra, anımsanacağı gibi, 1991 Nisanında 500 bin dolayında ki
şi sınırlarımıza gelmiş ve o günkü Hükümet, bu konunun çözümü için Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyine bir çağrıda bulunmuştu. Yani, o günkü Hükümet, 1991 yılındaki Hükümet, 
bu olayları Türkiye'nin^tek başına çözemeyeceğini, olayın boyutlarının giderek büyüdüğünü 
belirtmiş, bu nedenle, Birleşmiş Milletlerin böylesine bir olaya el koymasını istemişti. O günkü 
koşullarda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, olayı bir Güvenlik Konseyi kararı haline ge
tirmiş ve 688 sayılı bir kararla şunları öngörmüştü : 

1. Irak yönetimi, yani Irak merkezî yönetimi, kuzeydeki saldırıları durduracak ve aynı 
zamanda da bizim sınırlarımıza yığılan bu insanların yerlerine gitmelerine olanak sağlayacaktı 
(Gürültüler) 

Sayın Başkan, gerçekten çok konuşuluyor, açıkçası ben de konuşmamı sürdüremiyorum 
yani... 

BAŞKAN — Sayın millevtekilleri... 
Oy kupalannı kürsüye getirin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Bakan, biz sizin onurunuzu korumaya çalışıyo

ruz, Hükümetin onurunu, Türkiye'nin onurunu korumaya çalışıyoruz. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sabahtan beri söylüyoruz Sayın Başkan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, o günkü ka

rar gereğince, Birleşmiş Milletler, aynı zamanda dünyaya çağrı yapmış ve üye ülkelerin buna 
katkı yapmalarını istemişti. Yine hatırlayacaksınız, o zaman o üç ülke... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, biraz sonra, ara verince oylarınızı atin lütfen. (ANAP, RP ve 
CHP sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sabahtan beri söylüyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, haydi kullanın. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Bakan 10 dakika otursun. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika müsaade eder misiniz? Konuşmanıza 5 dakika ara 

verelim isterseniz de arkadaşlar oylarını kullansınlar. Siz buyurun, oturun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ara verdiğiniz zaman oylama da yapamazsınız Sayın 

Başkan; Meclis çalışmaz ara verdiğinizde. 
BAŞKAN — Efendim, bir kargaşa olmasın diye... Arkadaşlarımız çok sıkıntıya düştüler. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O zaman, açık oylama yapamazsınız efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bundan önce belki yüz tane misali var bunun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan İçtüzüğü çok iyi bildiği için öyle yapıyor!.. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Çok bildiğinizi söylüyorsunuz Sayın Başkan; ama, bil

mediğiniz ortaya çıkıyor. 
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(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN —~ Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın mitlevtekil-

leri; biraz önce belirtmeye çalıştığım gibi, 1991'de sınırlarımıza gelen ve göç eden insanların 
kendi evlerine dönmelerini sağlamak ve Irak yönetiminden kendilerine gelebilecek yeni bir sal
dırıyı caydırmak amacıyla o günkü Hükümet bir çağrı yapmış, o gün için bu çağrıya 13 ülke 
karşılık vermiş ve Türkiye'ye 21 bini kara gücü olmak üzere, uçak ve helikopter gücü de gelmiş
ti. Aynı şekilde, insanî yardım da yapılmıştı. 

Onların da katkısıyla, birinci aşama, bir anlamda gerçekleşti; yani, sınırlarımıza dayanan 
göçmenler yerlerine götürülebildi ve bir şekilde istikrar sağlanmaya çalışıldı. Birleşmiş Millet
ler bunu yaparken, aynı anda da, o günkü Hükümet "Bir defa daha böyle bir olay gerçekleşir
se, bir daha böyle bir göç olursa buna ne yapılabilir?" diye bir arayış içine girmiş ve uluslara
rası bir gücün Türkiye'de -birlikte- konuşlandırılmasına karar vermişti. Temmuz 1991'de baş
layan bu olayla, Çekiç Güç, yani Huzur Harekâtının ikinci aşaması başlamıştı. Aynı anda da, 
Çokuluslu Güç, o günkü müttefik güçler bir bildiri yayınlayarak, 36 net paralelin kuzeyine Irak 
güçlerinin geçmesini ve aynı şekilde Irak uçaklarının uçmasını yasaklamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, o günden bu yana, değişik zamanlarda, Çekiç Güç'ün ya da Huzur 
Harekâtının görev süresi, ikisi Hükümet, üçü de Parlamento tarafından olmak üzere, beş defa 
uzatılmıştır. Bunun kaldırılması, her zaman Hükümetin elindedir, Parlamentonun elindedir; 
yani, Hükümete, Çekiç Güç'ün süresini altı ay uzatmak için yetki verildiği zaman, eğer koşul
larda değişiklik olursa, ya da durumlar gerektirirse, Hükümet, her an bunu kaldırabilir ya da 
altı ay sonra koşullar elverirse, yine bu kaldırılabilir. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç konusundaki bazı yanlış anlamalar hususunda da gö
rüşlerimi belirtmek istiyorum. Bir kere, zaman zaman bu gücün, terörist güce ya da PKK'ya 
yardım yaptığı şeklinde, kamuoyunda -zaman zaman da milletvekilleri arasında- bazı iddialar 
var. Hükümetin elinde, Genelkurmayın elinde veya herhangi bir kuruluşun elinde, Çekiş Güç'
ün PKK'ya ya da teröristlere yardım ettiği şeklinde hiçbir bilgi yoktur, böyle bir bilgiye raslan-
mamıştır. Değerli arkadaşlanm, bunun böyle olduğunu düşünmek, bir anlamda, Türkiye'nin 
kendi kendisini eleştirmesi anlamına gelir. Çünkü bu gücün nasıl görev yapacağı konusundaki 
kurallar gayet açıktır. Bu güç görev yaparken Genelkurmayca hazırlanan uygulama belgesi esas
larına göre görev yapmaktadır. Yani, nasıl görev yapacağını belirleyen kendisi değil, Genelkur
mayın hazırladığı uygulama esasları belgesidir. 

İkincisi, gücün, Amerika Birleşik Devletleri komutanıyla eş bir de Türk komutanı vardır. 
Yâni, Amerika Birleşik devletlerinden gönderilen komutan bir tuğgeneralse, bir Türk Tuğgene
ral de güçte görev yapmaktadır. 

Üçüncüsü, tüm uçuşların, Diyarbakır İkinci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığınca yayın
lanan emirlere uygun olarak ve onun denetimi altında yürütülmektedir. 

Dördüncüsü, birden fazla kişi alan uçak ya da helikopterlerde, mutlaka bir Türk subayı 
da, birlikte yer almaktadır. 

Bu nedenle, değerli arkadaşlarım, zaman zaman söylenen ya da iddia edilen bu tür konu
lar varsa, bunların muhatabı biziz. Yani, kendi Genelkurmayımız, Diyarbakır'daki İkinci 
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iliktik Hava Üssü ve dolayısıyla Hükümetle bu konuyu görüşmek lazım; çünkü, bu gücün, 
bütün uçuşlarının, bütün herekâtlarının denetim altında olması gerekir, bilgimiz altında olma
sı gerekir. 

Bu nedenle, bu konuda söylenenler doğru değildir. 
Şimdi, Hükümet olarak Çekiç Güç'ün süresinin tekrar uzatılmasını neden istiyoruz, bu 

konuyu açıklamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, Irak'ın kuzeyindeki sorunun çözümüyle 
Çek^ J.V'ün doğruuc. hiçbir ilgisi yoktur. Yani Çekiç Güç süresine Hükümet ya da Parla
mento bugün son vermeye karar verirse sanmayalım ki, Kuzey Irak'taki durum veya Irak'taki 
durum çözülecektir... Bununla bir ilgisi yoktur. Tam tersine, Hükümet, neden bunu uygun gör
mektedir? Çünkü, bu gücün caydırıcılığının ortadan kalkması halinde ya Irak yönetiminden 
kaynaklanabilecek herhangi bir harekat ya da Kuzey Irak'ta kendi içlerinde ortaya çıkabilecek 
herhangi bir karışıklıkta, Türkiye'nin en azından yeni bir göç hareketiyle karşı karşıya kalması 
kaçınılmazdır. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Buna kim inanır?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Göç möç yok; hepsi hikâye.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Türkiye, elbette ki, buna tek başına karşı çıkabilir; ama, 

Türkiye'nin, buna tek başına karşı çıkması demek, Türkiye'nin, Irak'la karşı karşıya gelmesi 
anlamına gelir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Beş sene önceki hikâye... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETlN (Devamla) — Bu, ne Türkiye'nin yararınadır ne 

de Irak'ın yararınadır. 
Değerli arkadaşlarım "göç yok" diye söz atıyorlar. 1988 yılında, kimyasal... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — O zaman çağırsaydınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETtN (Devamla) — 1988 yılında Amerika devrede yoktu 

Sayın Asiltürk. 
1988 yılında Halepçe olayı oldu; 5 bin kişi orada katledildi ve Türkiye'ye İSO -160 bin in

san geldi, o zaman Amerika devrede yoktu. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Göçü Amerika sağladı. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şartlar değişti. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETtN (Devamla) — 1988'de de göç vardı, 1991'de de 

göç vardı... "Göç yok" diyorsunuz; göç vardı. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Göçü Amerika sağlandı. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, biraz sonra Grubunuz cevap verecek efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şartlar değişti. 
BAŞKAN — Grubunuz cevap verecek... Lütfen... Rica ediyorum. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Kimseyi bir şey bilmez sanıyorlar. 
DIŞtŞLERÎ BAKANI HtKMET ÇETtN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu şekilde mey

dana gelecek bir göç hareketi, özellikle terörle mücadele konusunda çok önemlidir, öyle bir 
karışıklıkta, PKK'nın, Kuzey Irak'ta çok daha fazla güç kazanması mümkündür. PKK'nın, Irak 
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yönetimiyle ya da oradaki herhangi bir güçle birlikte hareket ederek, Kuzey Irak'ta çok daha 
büyük bir karışıklık meydana getirmesi büyük ihtimal dahilindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bir süredir, terörle mücadele konusunda, Kuzey Irak'ta za
man zaman harekât yapmakta, orada önlemler almaktadır. Böyle bir durumun ortadan k < 
ması halinde, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta, teröre yönelik bir harekâtı böylesine kolaylıkla yap
ması mümkün olmayabilecektir. Bu, kesinlikle bu kadar kolay olmayacaktır. Çünkü, bugün, 
gerek dünya buna ses çıkartmamakta gerek Kuzey Irak'taki güçler Türkiye'ye bu konuda des
tek olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'ta yalnızca Kürtler yok. Kuzey Irak'ta, Türkmenler var, 
Kuzey Irak'ta Asuriler var. Bütün bunlar, Çekiç Güç'ün caydırıcılığı ve tehlikenin önlenmesi 
karşısında orada yaşamaktadırlar. Onların hiçbirisi buna karşı değil. 

Bugün, Çekiç Güç'e dışarıdan açıkça karşı çıkan, başta PKK terör örgütüdür. Kesinlikle, 
en fazla karşı çıkan PKK terör örgütüdür. Ne Körfez ülkeleri, ne çevredeki ülkeler, ne de başka 
hiçbir ülke buna karşı çıkmamaktadır. Irak yönetimi buna karşı çıkmaktadır zaman zaman 
ve Irak... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — PKK karşı çıkıyor diye bir şey olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Gökalp, lütfen... Sabahtan beri kürsüye müdahale ediyorsu

nuz, rahatsızsanız buyurun dışarda bekleyin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ben rahatsız değilim. 
BAŞKAN — Lütfen susun! 
DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Ben, karşı çıkan güçleri söylüyorum. 
BAŞKAN — Burada tartışacağız... Herkes konuşursa nasıl tartışacağız. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Beni, baban seçmedi buraya. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Apo "Bizim Kuzey Irak'a yerleşmemizi Çekiç Güç 

sağladı" diyor, nasıl karşı çıkar?.. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biraz sonra 

grup sözcüleri konuşacaklar; ama, nedense soru yanıt haline getirdiler. Biraz sonra konuşa
caksınız, ben görüşlerimi söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz, zaten kısa açıklama yapacaksınız, sonra cevâp yereceksiniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Değerli milletvekilleri, evvela, Çekiç Güç kendiliğinden Türkiye'ye gelmiş değildir. Türki

ye'ye Çekiç Güç'ün gelmesi çağrısını yapan o günkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Biz 
Hükümete geldik, bunun devamının ülke yararına olduğunu gördük ve devamının ülke yararı
na olduğunu gördüğümüz için de, Hükümet olarak bunu Yüce Parlamentonun huzuruna geti
riyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Daha önce kayşıydınız... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhalefetteyken "yersiz" diyordunuz. Sen de öy

le diyordun Sayın Başkan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bunun değerlendirmesi yapıldı

ğında, kesinlikle ülkenin yararına, ülkenin çıkarına olduğunu gördük ve yararlarının, sakınca
larından fazla olduğunu gördüğümüz için Hükümet olarak bunu getiriyoruz. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Daha önce karşıydınız, şimdi ne oldu? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli millevtekilleri, Çekiç Güç'-

ün, Kuzey Irak'taki sorunu çözüme ulaştırmak gibi bir iddiası ve amacı yoktur; yani Çekiç 
Güç, ne Kuzey Irak'taki sorunu çözebilir ne de böyle bir iddiası vardır. Sınırlarımız içerisinde
ki görevini her an sona erdirebiliriz; bizim elimizdedir, Hükümetin elindedir, ülkemizin elindedir. 

Geniş bir perspektif içinde değerlendirdiğimiz zaman, ülkemizin yararını ve çıkarını her 
şeyin üstünde gördüğümüz için, Hükümet olarak konuyu Yüce Parlamentonun huzuruna ge
tirdik. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, şu ana kadar gruplar adına bize intikal eden bir söz istemi yok. 
Gruplar adına söz isteyen var mı efendim?.. Varsa, lütfen bildirilsin, yoksa şahıslar adına 

konuşmalara geçeceğim... 
Bakın, sonradan kabul etmeyeceğim, gruplar adına söz isteyen var mı?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — ANAP Grubu adına, Sayın Engin Güner konuşacak Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Gruplar adına başka söz istemi varsa, lütfen bildirilsin efendim... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — SHP Grubu adına Sayın Erdal İnönü konuşacaklar 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Erdal İnönü. 
Başka?.. 
Başka söz isteyen yoksa, keseceğim, kişisel söz isteyenleri okuyacağım.... 
Arkadaşlar, gruplar adına söz isteyenlerin bildirilmesini istiyorum; bunun usulü böyle. Grup

lar adına söz isteyen var mı? Gruplar adına söz isteyen var mı? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Gruplar adına konuşmalar bitinceye kadar, grup

lar adına söz istemi sürer; kesemezsiniz. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) ~ Sayın. Başkan, bu kadar acele ettiğinize göre sizin bir 

yere randevunuz var herhalde?.. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkandan başkanlık kursu alın lütfen. (RP ve 

ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, ben senden daha iyi biliyorum Başkanlık yapmayı; kursa ge

rek yok. Gel, ben sana bir kurs vereyim bakayım... Genel Kurulda nasıl hareket edilmesi gerek
tiği konusunda sana bir kurs vereyim... (Gülüşmeler) 

Buyurun Sayın Güner. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
Bugün önümüzde bulunan konu, siyasî, askerî ve insanî boyutları olan, son derecede önemli 

bir konudur. 
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Konunun herkesçe bilinen ayrıntılarına girmeden, tamamen, gerçekleri ortaya koyan bir 
şekilde konuşmak istiyorum. Zaten, Anavatan Partisimizin, memleket çıkarlarını ve güvenliği
ni ilgilendiren her konuda takındığı tavır da, budur. Biz, adeta iktidardaymışcısına, konuları 
objektif açıdan incelemeye devam edeceğiz. 

Tabiî, bu arada itiraf etmek istediğim önemli bir husus var: Bunun en önemli nedenlerin
den biri de, Anavatan Partisinin en kısa zamanda tekrar iktidar olacağı gerçeğidir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, bu, "Provide Comfort" denilen, aslında "Poised 
Hammer" yani "hazır çekiç" anlamındadır ve bazılarının bildiği gibi "çekici güç" falan da 
değildir, hiç de çekici bir tarafı yoktur. 

Bu huzur harekâtı, biraz önce Sayın Bakanın da belirttiği gibi, 1991 Nisan başında Kuzey 
Irak'tan ülkemize toplu göç hareketinin başlamasıyla, o zamanki hükümet tarafından öneril
miş olan bir harekettir, tik amacı, Kuzey Irak'tan gelenlerin toplu olarak barındırılmaları, bun
ların tekrar Kuzey Irak'ta oluşturulan güvenlik bölgelerine intikallerinin sağlanmasıydı ki, bu 
amaca 1991 Temmuz ayında ulaşılmıştır. 

Bunun üzerine, Saddam rejimine karşı olan caydırıcılığın sürdürülmesi amacıyla, harekât 
ikinci kısmına geçmiş, "Provide Comfort-2" dediğimiz, "Huzur Harekâtı-2" operasyonu baş
latılmıştır. Bu da, üç aylık bir süreyle, eylül ayı sonuna kadar sürmüştür. 

Bu arada, ülkemizde mevcut 13 ülke sayısı 3'e, 22 bin kadar asker sayısı önce 5 bine, daha 
sonra 3 bine düşmüş olup, bugün, bu Çekiç Güç'te, 1 705 tane askerî personel görev yapmaktadır. 

Biz, bu harekâtın uzatılmasını, iktidarı devretmemizden hemen önce, 1991 yılı sonuna ka
dar olmak üzere ve sadece üç ay olmak üzere teklif etmiştir. Burada altını çizmek istediğim 
birinci husus budur. Bizim o zamanki teklifimiz, bunun sadece üç ay uzatılması şeklindeydi. 

Altını çizmek istediğim diğer bir önemli husus da, bizim o zaman maruz kaldığımız çok 
haksız ithamlardır. Bakınız, o tarihlerde, 3 Ağustos 1991'de Sayın Demirel ne diyor: "Bunun 
caydırıcılığı olur mu?! 3 bin kişi Saddam'ı caydırır mı?I 3 bin kişi caydıracaksa, bizim orada 
100 binden fazla askerimiz var... Açıklamalar bahenedir. Orada, orta yerde münasebetsiz bir 
iş var, ona kılıf aranmaktadır. Bence hadise, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, ahit-
lerden doğmayan asker bulundurma hadisesidir. Bu, emsal olur, Türkiye bir tehdit altında mı
dır?.." 

Sayın Demirel, 23 Temmuz 1991 tarihinde İse, "Türkiye kendi sınırlarını koruyacak, değil 
mi?.. Ne zaman Türkiye, kendi sınırlarını korumak için üç beş bin askeri dışarıdan getirdi? 
Savunmamız ihale edilemez, bizim bildiğimiz, savunmamız millîdir" diyor. 

Yine o tarihlerde, 5 Temmuz 1991'de, bakınız, Sayın tnönü ne diyor: "Bu konu, Türkiye'
nin savaşa girip girmemesi meselesidir, çokuluslu güç meselesi son derece ciddî." 

Çekiç Güç'e bu kadar açık tavır alan, karşı çıkanlar, iktidar olur olmaz tavır değiştirmiş
ler, 180 derecelik bir dönüşle, bu kez Çekiç Güç'ün görev sürelerini âdeta otomatiğe bağtan-
mışcısına, altışar aylık sürelerle uzatır hale gelmişlerdir. 

Bakınız, 19 Şubat 1992 tarihinde, uzatma kararından sonra Sayın Demirel ne diyor: "Bu 
altı ay zarfında toplanın gidin; bu, sondur." 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel'in bu sözlerinden sonra Çekiç Güç'ün görev süresi, 
altışar ay olmak üzere, üç kez daha uzatılmıştır. 

Zamanın Başbakan Vekili Sayın Erdal înönü ise, "Biz bu meseleye başında karşıydık, mu
haliftik; ama sonra gördük anladık ki, bu iş lazım ve dolayısıyla, bu işi desteklemek lazım" 
demiştir. 

Sayın milletvekilleri, demek ki, o zamanki şartlarda, büyük bir insanî sorunla karşı karşı
ya kalmış olan Türkiye'nin yaptığı doğruydu, o zaman bize yöneltilen eleştiriler ise haksızdı; 
bunu burada vurgulamak istiyorum. Devletin en yetkili makamlannda bugün oturanlarca, bu 
haksızlığın geç de olsa anlaşılmış olmasına, teslim edilmiş olmasına saygı duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü şartlar, o günkü şartlardan çok farklıdır; bunu unutma
malıyız. Uluslararası alanda büyük değişiklikler olmakta, yeni oluşumlara şahit olmaktayız. 
özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede çok önemli değişiklikler vuku bulmuştur. Çe
kiç Güç'ün görev süresini uzatırken, bu çok önemli gerçeği göz ardı edemeyiz. 

Bugün, şimdiye kadar beş kez uzatılan Çekiç Güç'ün görev süresinin, altıncı kez uzatıl
ması teklif edilmektedir. 

Bu arada şuna değinmek istiyorum: Millî Güvenlik Kurulu kararında, ilk defa süre belir
lenmemiştir; bunun üzerinde önemle durmak gerekiyor. Şayet, Millî Güvenlik Kurulu kararı
nın süre belirtmemesinde hâkim olan unsur, Sayın Başbakana Amerika Birleşik Devletlerinde 
yapılan telkihlerin ışığında, süreyi, süresiz olarak tutmak, çok uzun bir süre olarak anlamak 
şeklinde ise, bunun çok yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Biz buna bütünüyle karşıyız, sü
renin çok kısıtlı tutulmasından yanayız. Biz ancak, Millî Güvenlik Kurulunun kararını, bunun 
aksine, süre konusunu Hükümete, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine bıraktığı şeklin
de anlamak, yorumlamak istiyoruz. 

"Süresi, kimliği, ne için, kime karşı kullanıldığı, hangi hukukî dayaynaklara bağlı olduğu 
belli olmayan Çekiç Güç'ün mahiyetinin en kısa sürede açıklanmasını istiyoruz..." Değerli ar
kadaşlarım, bunu söyleyen ben değilim; şu anda Başbakan olan Sayın Çiller ve bunu 1991 Ağus
tosunda söylüyor... Bunu söyledikten sonra da, bugün önümüze gelen Hükümet tezkeresiyle, 
Çekiç Güç'ün mahiyetini, ne iş yaptığını bilmediği halde, Çekiç Güç'ün görev süresinin altı 
ay uzatılmasını talep edebiliyor... 

Ne değişmiştir de, böylesine, 180 derecelik bir dönüş yapmak zorunda kalmışlardı?.. Bu 
soruyu sormak en tabi hakkımızdır. 

Çekiç Güç'ün günümüz koşullarındaki faaliyetlerini incelerken, Irak'ın içinde bulunduğu 
durumu ve dünya ile ilişkilerini gözardı etmemiz mümkün değildir. 

Bugün, Irak, 32 nci ve 36 ncı paraleller arasında sıkıştırılmıştır. Irak, 32 nci paralelin gü
neyinde, 36 ncı paralelin kuzeyinde, kendi topraklarında hükümran, egemen değildir. 

Irak, 32 nci paralelin güneyinde Şiîleri sindermekte, 36 ncı paralelin kuzeyindeki Kürtlere, 
Türkmenlere de ambargo uygulamakta, onları sindirmektedir. 

Bu arada, Sayın Bakan, Türkmenlerden bahsetti. Çok yazık, ancak iki ikibuçuk yıl sonra 
akıllarına geldi. Bizim orada 2,5 milyon Türkmen vatandaşımız, yurttaşımız, soydaşımız yaşa
maktadır. Bunun ancak, bugün Türkmenlerin yaptığı itiraz üzerine Hükümetin aklına gelme
si, son derece kaygı verici ve düşündürücüdür. . 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bu hususlar dikkate alındığında, Çekiç Güç'ün, bir de bura
da, Birleşmiş Milletlerin kitlesel imha silah kapasitesini ortadan kaldırmak için yaptığı çalış
malara Irak'ın çıkardığı engeller vardır. Bütün bu nedenle, Çekiç Güç'ün niçin mevcudiyetini 
sürdürdüğünü açıklamaya yetmektedir. Bu hususlar dikkate alındığında, Çekiç Güç'ün görevi
nin sadece insanî amaçlı olduğuna inanmak, safdillik olur. Çekiç Güç'ün, Batı'nıh Irak üze
rindeki ve dolayısıyla Körfez'deki hâkimiyetini sürdürme aracı haline geldiği yolunda çok güç
lü şüpheler vardır. 

Bugün, Çekiç Güç keşif uçuşları yapmakta, gerekli gördüğünde de -1992 Aralık ve 1993 
Ocak aylarında yaptığı gibi- güney ve kuzeyde olmak üzere, Mig uçaklarını düşürebilmekte 
ve uçaksavar bataryalarına ateş açabilmektedir. 

Sayın Bakanımız söyledi; "bir kişiden fazla olan uçaklarda..." diye Şimdi, bakıyorum; 
Çekiç Güç'ün 52 tane uçağı var. Bu uçaklardan 4'ü bize aittir. Bu 4 uçak sınır ötesi harekâta 
katılmamakta. Çoğunluğu Amerikanın olmak üzere 48 tane uçak var. Bunlardan 32'si Ameri
ka'nındır. Geri kalan uçaklardan 8'er tanesi de Fransız ve İngiliz uçaklarıdır. Bunların büyük 
çoğunluğu zaten tek kişiliktir. Bunlara Türk pilotlarının binmesi söz konusu değildir. Türk pi
lotları ancak helikopterlerde yer almaktadır. Bu da, geçmişte vuku bulan PKK'ya yardım söy
lentilerinden sonra gerçekleşmiştir. 

"Bütün harekât, Türk komutası ve idaresi altında bulunacak" maddesine rağmen, çok 
defa, Türk Hükümetinin bilgisi dışında, bu gibi müdahaleler Irak'a yapılmıştır; bunu Ameri
ka'dan öğrenmişizdir, CNN'den öğrenmişizdir. Bizim Hükümetimizin o zaman bu konuda bil
gisi bile olmamıştır. 

Bütün bunlar ciddî kaygı duymamızı gerektiren hususlardır; ama bütün bunlardan daha 
önemlisi, bu gücün, Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan istifadeyle, burada bir Kürt devleti 
kurulmasına yardımcı olduğu hususudur. 

Bunun dışında -çok yeni örneklerini gördük- bu gücün PKK'a, yani Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini hedef almış, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını hedef almış olan bir terörist 
teşkilata, örgüte yardımcı olduğu yönünde kamuoyunda -her türlü yalanlamalara rağmen- bü
yük bir şüphe vardır. 

Bugün durum, 1991 Nisanından çok farklıdır. Ayrıca, Irak'taki durumun ne olacağını, 
belirsizliğin ne kadar süreceğini, Birleşmiş Milletler ile Irak arasındaki ihtilafın ne zaman çö
züleceğini, Saddam'ın daha ne kadar işbaşında kalacağını, daha doğrusu ne kadar bırakılaca
ğını bilmemekteyiz. 

Bütün bunlara bir Kürt devleti kurma çabası ve PKK terörüne yardım farktörleri eklendi
ğinde, durumu, Türkiye'nin, bir Irak ve Ortadoğu politikası kapsamında ele alması gerekir; 
ama, ne yazıktır ki, bu Hükümetin, hiçbir dış politika konusunda olmadığı gibi, Ortadoğu 
ve Irak politikası da mevcut değildir. 

Burada bir huhsusa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçtiğimiz ekim ayında, burada, 
Somali konusunda bir genel görüşme yaptık. Partimin görüşmelerini ben arz etmiştim. Orada, 
Partimizin görüşü olarak, "Somali'de Birleşmiş Milletler harekâtı, asıl amacına, yani insanî yar
dım hedefine ulaşmıştır; bundan sonra, oradaki siyasî kargaşaya bulaşması doğru değildir. Bu 
bakımdan, bizim de, görev süresi şubat ortasında dolan komutanımız Sayın Çevik Bir ile birlikte 
askerimizi geri çekmek gerekir ve bunu derhal Birleşmiş Milletlere bildirmeliyiz" dedim. 

Bu konuşmadan birkaç gün önce ise, Çankaya'da yapılan bir toplantıda, Amerika'da Sa
yın Başbakana yapılan telkinlerin de ışığı altında, tam tersi bir kararla, oradaki askerlerimizi 
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takviye kararı alındığı basına sızmıştı; ama, şunu sevinerek görüyorum ki, nihayet Hükümet, 
Anavatan Partisinin, önemli konularda, ciddî, devleti düşünen tutumlar takındığını, fikirler 
ortaya koyduğunu görmüş, bunu benimsemiş, yanlıştan dönmüş ve bugün, Somali'den askeri
mizi çekme kararını almıştır. Hükümeti bu bakımdan kutluyorum ve Anavatan Partisini dinle
meye devam etmelerini diliyorum; çünkü, bu takdirde zararlı çıkmazsınız. Sizin zararlı çıkıp 
çıkmamanız önemli değil de, devlet kârlı çıkar, devlet zarar etmez. 

Şimdi, Somali'den askerini çeken sadece Türkiye değildir; 47 bin askerden 30 binini temin 
eden Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, askerlerini çekmektedir. Niçin?.. Çünkü, 
oradaki insanî operasyon amacına ulaşmıştır. Bundan sonra işin zor kısmı, siyasî çözüm bul
ma yönü kalmıştır. 

Bugün, Kuzey Irak'ta da durum aynı değil midir? Bir anlamda, operasyon insanî amac-
mına uluşmıştır. tşin, bundan sonra, zor kısmı kalmıştır. Orada Kürt devleti mi kurulacak, 
Irak'ın bütünlüğü ne olacak; bunlar tartışılmaktadır. Birleşmiş Milletlerin de bu konularda 
yeri yoktur. Eğer Çekiç Güç harekâtı tamamen bir insanî hareketse, o zaman, bu amaca şimdi
lik ulaşılmıştır; bundan sonra, Somali bataklığına batmak istemeyen Amerika'nın burada da 
aynı tavrı sergilemesi gerekirdi. 

Bu bakımdan, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasının müttefiklerimizce ısrarla is
tenmesinin üzerinde önemle durmak zorundayız. 

Çok önemli bir husus da şudur: Bugün, kabul etmeliyiz ki, Çekiç Güç vasıtasıyla Batı, 
bölgeye girmiştir. Batı, Kürt sorununa sahip çıkmaktadır. Çekiç Güç vasıtasıyla Batı, Türki
ye'deki terör ve güneydoğu sorunlarına da yakınlaşmıştır. 

Birleşmiş Milletler, Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da göstermediği hassasiyeti niçin bu ko
nuda göstermektedir?.. Detaya inmeyeceğim; ama, Bosna'da bugün Müslümanlar değil de Hı
ristiyanlar olsaydı orada petrol bulunsaydı, bu işin çok daha önceden hallolması mümkündü. 
Bunu hepimiz biliyoruz, kabul ediyoruz. O halde, oraya niye müdahale edilmiyor da, buraya 
müdahale ediliyor?! Tabiî, bunlar çok önemli, kendi kendimize sormamızı, üstünde uzun uzun 
düşünmemizi gerektiren sorunlar. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki alternatifleri, süreyi uzatmak veya uzatmamak şek
linde özetlemek mümkündür. Ancak, süreyi uzatmadığımız takdirde, çok gerçekçi olarak bazı 
soruları sormamız gerekir. Birçok argüman var. Sayın Dışişleri Bakanı da bunlardan bahsetti. 
Bu soruları samimî bir biçimde, yukarıda belirtmeye çalıştığım ve Türkiye'nin aleyhine oluşa
bilecek oluşumların hangisi ortadan kalkar? Yani, bir Kürt devletinin kurulması ve terörizmle 
mücadele konusunda faydası olur mu? 

Böyle bir durumda, Çekiç Güç'ün, Suudî Arabistan'a, Suriye'ye, Kıbrıs'taki tngiliz üslerine 
gidebileceği ihtimalinden söz edilmektedir. Tabiî, Türkiye, Çekiç Güç için en uygun topraklardır; 
bunu kabul etmek zorundayız, müttefiklerimiz de kabul etmektedirler, kabul etmek zorundadır
lar; ama, bu işin, Suudî Arabistan'dan, hatta Suriye'yle anlaştıkları takdirde, Altıncı Filo vasıta
sıyla da yapılabilmesi söz konusudur. Bu, bizim menfaatımıza olur mu? Çekiç Güç'ün dışında 
kalan bir Türkiye, bu gücün yapabileceği olumsuz davranışları önlemekte zorluk çekmez mi? 
Ayrıca, Türkiye, müttefiklerini karşısına almış olmaz mı? Hele şu artamda, PKK'ya karşı açık 
tavır almış olan müttefiklerine olumsuz bir cevap vermiş olmaz mı? Bundan böyle Ortadoğu'da 
yapılması söz konusudur; yapılacak benzeri operasyonlara katılma şansını yitirmez 
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mi? Ayrıca, Türkiye topraklan dışında, Türkiye'ye yönelik bazı istekler gelmez mi? Kürt soru
nu, uluslararası platformlara daha kolayca taşınmaz mı? 

Sayın Başkan, "PKK için giriyoruz, vuruyoruz, çıkıyoruz; çıt çıkmıyor" dedi. Doğrudur; 
ama, bu, Eskiden de yapılmaktaydı. Eskiden de, biz her zaman, sıcak takip için Kuzey Irak 
topraklarına girmekteydik. 

Ayrıca, Batılılardan, PKK'ya ilişkin bilgi, istihbarat, askerî ve siyasî desteği almaya de
vam edebilir miyiz? Çekiç Güç olmadığı takdirde, PKK kartını Saddam'a bırakmaz mıyız, Ku
zey Irak'taki güçlere bırakmaz mıyız? Herkes için büyük problem oluşturan Saddam'ın Çekiç 
Güç tarafından önlenmesi, lehimize değil midir? 

Ayrıca, bizim en büyük argümanlarımızdan biri, bizim teröre karşı olduğumuz, Kürtlere 
karşı olmadığımızdır. Eğer, oradaki Kürtlere yardım etmezsek, bu argümanımız elimizden alınmış 
olmaz mı? Bölgesinde aktif bir rol oynamak isteyen Türkiye'nin bu şansı, bir ölçüde elinden 
gitmiş olmaz mı? 

Değerli arkadaşlarım, bunlarda gerçek payları vardır, bu soruları sormamız gerekir, ob
jektif, memleket çıkarları için bir karar alabilmek amacıyla bütün bu hususlar göz önüne alın
dığında, işin hassas noktası şudur: Aslında, Çekiç Güç konusunda Türkiye etkili olamamakta, 
aktif rol oynayamamakta, yönlendirici olamamaktadır. Bırakınız bunları, olaylara hâkim de
ğildir. Çekiç Güç'ün faaliyetlerini yeterince denetleyememektedir. Şu süre içerisinde yapılması 
gereken ilki iş, Çekiç Güç içindeki Türk etkinliğini ve sayısını artırmaktır. Yapılacak ilk işler
den bir diğeri de, Çekiç Güç'ün... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Güner, konuşmanızı bitirmek Üzere kaç dakika vereyim? 
ENGİN GÜNER (Devamla) — 5 dakika efendim. 
BAŞKAN — S dakika çok; çünkü bu durumda siz ötekilerine de emsal olursunuz... 
ENGİN GÜNER (Devamla) — 5 dakikada ancak biter efendim. 
BAŞKAN — 3 dakika veriyorum efendim, buyurun. (ANAP sıralarından "5 dakika" 

sesleri) 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Çekiç Güç'ün mevcuduyetinin hukukî temellere oturtul

ması gerekmektedir, sarih anlaşmalar yapılması gerekmektedir. 

Bu konudaki diğer bir eksiklik de, kamuoyunun ve Meclisin bilgilendirilmemesidir. Her 
şeyden önce, Hükümet, Kuzey Irak'taki oluşumlardan kendisi haberdar olmalıdır. Orada, Ame
rikalı, ingiliz, Fransız, parlamenter, basın mensubu, hükümetler dışı kuruluşlara mensup bir
çok kişi adeta cirit atmakta, Türkiye'nin ise esamisi okunmamaktadır. Bunu tersine çevirme
miz gerekir. Türkiye'nin orada çok aktif rol alması gerekir. Bu bakımdan da, Meclise Hükü
metçe düzenli bilgi verilmesi şarttır. 

Burada hatırlatmak istediğim bir diğer husus da, orada yaşayan 2,5 milyon Türkmenin 
durumudur. Biraz önce de söylediğim gibi, bunu Hükümet, bütünüyle unutmuştur; nihayet, 
Türkmenlerin feryadı üzerine aklına gelmiştir. Bunların yüzde 20'si, Kuzey Irak'ta, güvenlik 
kuşağında, güya güvenlik kuşağında; ama, büyük bir güvensizlik içinde yaşamaktadır, yardımlar 
ulaşmamaktadır. Bu işi takip görevi de, onların da Çekiç Güç şemsiyesi altına alınmasını takip 
etme görevi de, ancak ve ancak Türkiye'ye düşer. 

— 415 — 



T.B.M.M. B : 58 20 . 12 . 1993 0 : 2 

Değerli millevtekilleri, bütün bunları göz önüne aldığımızda yapılması gereken, gerçekçi 
bir yaklaşımla, saygınlığımızı zedeleyecek biçimde, dışarının taleplerini olduğu gibi kabul ede
cek şekilde, otomatiğe bağlanmış gibi, dışarıdan gelen talepler üzerine bu işi altışar ay uzat
mak değildir. Bu hususta, başta Amerika olmak üzere, müttefiklerimize, bazı endişelerimiz ol
duğunu bildirmeliyiz. Biz orada bir Kürt devleti istemiyoruz; bu Türkiye'nin varlığına yönel
miş bir hançerdir. Kürt devletine karşıyız. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Amerika başta 
olmak üzere, müttefiklerimiz, sözde değil, yazılı olarak, ikna edici biçimde bu konuda bize 
teminat vermelidirler. 

Bu bakımdan, bütün bu hususların dikkate alınması amacıyla, konuyu üç ay daha uzat
mak; bu arada, her aylık uygulamayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümetin rapor 
vermesini sağlamak, yapılacak en basiretli, en gerçekçi davranış olacaktır. 

Bugün Irak'ın, harp sonrası cetvelle çizilmiş sınırları, tekrar cetvelle çizilmektedir; 32 inci 
ve 36 ncı paraleller... 

Türkiye, Irak'ın geleceğini; Irak'la beraber, ileride birlikte yaşayacak. Bu güçler gider; ama, 
biz Irak'la olacağız. Irak'ın içindeki oluşumlarda Türkiye direkt söz sahibi olmalıdır. Orada 
ileride bir boşluk dolacaksa, orayı Türkiye doldurmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Güner, lütfen bağlar mısınız efendim... ^ 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bütün bu nedenlerle, Körfez, Batı için ne kadar önemliyse, Irak'ın bütünlüğü ve orada 

bir Kürt devleti kurulmaması da Türkiye için o kadar önemlidir. Müttefiklerimiz bunu anla
mak durumundadırlar. 

Bu bakımdan, biz, üç aylık uzatma ve Meclise her ay bilgi verilmesi yönündeki önergemi
zin kabulünü rica ediyoruz. Bu şekilde, müttefiklerimize ciddî bir ihtar verilmiş olacaktır, bu 
konuyu son bir defa gözden geçirmeleri temin edilmiş olacaktır ve müttefiklerimiz de bilecek
tir ki, bu konuda son söz; onlarda nasıl Kongre varsa, kongre bir şey demeden hiçbir şey olmu
yorsa, burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır, son söz onundur; biz bir şey demeden 
bu iş uzatılmaz, istediğimiz anda bu işi bitirir ve bunların buradan çıkmasını sağlarız. 

Biz, bu bakımdan, "üç aylık" önergemizin kabul edilmesini, en gerçekçi, memleket çı
karları için en faydalı bir yol olarak görmekteyiz ve Hükümet tezkeresi aleyhinde oy vereceği
mizi belirtiyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafıntn Kontrolüne İlişkin Basel Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile özellikle Su Kuşları 
Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında yapılan açık oylama için şu anda 
salonda olup da oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Gruplar adına ikinci konuşmayı, SHP Grubu adına Sayın Erdal tnönü ya

pacaktır. 
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Buyurun Sayın inönü. (SHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika efendim. 
SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

huzur harekâtının süresinin uzatılması için Hükümetimizin getirmiş olduğu tezkere üzerinde, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşünü sunmak için huzurunuza geldim. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, önce, Hükümetimize teşekkür etmek isterim; kamuoyunda "Çekiç 
Güç" diye bilinen, aslında "ikinci Huzur Harekâtı" diye adlandırılmış olan bu girişimin, bu 
eylemin süresinin uzatılması için Büyük Millet Meclisine bir tezkereyle geldikleri için, Çünkü, 
aslında Hükümetin, Büyük Millet Meclisine sormadan bu girişime devam kararı alması müm
kündür -Eskiden böyle yapan hükümetler de vardı- Anayasal hakkı vardır; ama gene Anaya
sanın, daha demokratik bir yorumu içinde, böyle bir yetkinin kullanılması, yabancı bir güce, 
Türkiye'de, Türk güçleriyle beraber hareket etme fırsatını verme iznini almak için Parlamento
ya gelmesi, Anayasaya daha uygun bir harekettir. Hükümet bunu yapıyor bir süredir. Gene 
yaptıkları için kendilerine teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Burada, bu Çekiç Güç'ün, ikinci huzur harekâtının süresinin uzatılması birçok defa ko
nuşuldu. Bildiğim kadarıyla Parlamentoda üç defa konuşuldu. O bakımdan, biraz evvel Sayın 
Dışişleri Bakanımızı ve ANAP'ın değerli sözcüsünü dinlerken fark ediyordum ki, bütün bun
ları daha evvel dinledik, daha evvel bunlar söyledi, ama tekrar, bunları tabiî söyleyeceğiz; yal
nız, ben biraz daha değişik yaklaşmak istiyorum buna; Çünkü, arada, bize eleştiri olarak geti
rilen birçok şey de söylendi. Gerçi Sayın ANAP Sözcüsü, dikkat ettim, bugün daha az yaptı 
bu eleştirileri; daha ziyade Hükümetin önerisini destekler gibi konuştu; kendilerine teşekkür 
ediyorum. (ANAP sıralarından "hayır hayır" sesleri) Ama, biraz sonra, Refah Partisi temsil
cisi çıkacak ve herhalde, daha evvelki sözlerini, daha büyük bir şiddetle - veya bir inançla diye
yim, yanlış anlaşılmasın- tekrar edecek. Onun için, o konuya da biraz değinmek istiyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Refah Partisi Grubu sözcüsünün ne söyleyeceğini nereden 
biliyorsun?! 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu konuda bir genel yaklaşım göstermek istiyorum, o da şu: 
Değerli milletvekilleri, ikinci huzur harekâtı milletlerarası bir olay; bizim komşumuzu il

gilendiriyor, bizi ilgilendiriyor. O halde, Türkiye Cumhuriyetinin, bütün geçmişi içinde, dış po
litikası çerçevesi içinde böyle olaylara nasıl baktığını bir hatırlamakta yarar var; çünkü, dış 
politika bugünden yarına değişmez. Hükümetler onu değiştirdiklerini zannedebilirler, hatta böyle 
hayalleri de olabilir; ama onun kolay kolay değişmediğini görürler; Çünkü, bütün milletleri 
ilgilendiren bir süreçtir. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günlerde bütün dünyanın husumeti üzerindeydi ve kendi 
varlığını, Anadolu'da yaşayan insanların hayatını korumak için bir Kurtuluş Savaşını kazana
rak ortaya çıktı. 

Ondan sonra, yılların getirdiği ihmali kapatmak için, Anadolu'da yaşayan herkesin yıl
lardır ihmal edilmişliğini kurtarmak için, düzeltmek için, kendi kalkınmasını, barış içinde kal
kınmasını ilk amaç olarak gördü. Büyük Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" demesinin 
temeli buydu ve özellikle Birinci Dünya savaşının içinden geçerken bu amaç ortaya çıkmıştı. 
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Bunu gerçekleştirirken, Türkiye Cumhuriyetinin güçlenmesini, kalkınmasını, ekonomik 
kalkınmasını yaparak güçlenmesini, savunmasını güçlendirmesini, dünyada bağımsız bir güç 
olarak istediklerini yapacak hale gelmesini amaç olarak düşünürken; devletimiz, imparatorlu
ğun, dünyanın şurasında burasında, özellikle komşularımızda bırakmış olduğu soydaşlarımızı 
ve kültür bağı olan kardeşlerimizi de unutmadı; ama, onlarla ilgisini, uzaktan, milletlerarası 
düzenin izin verdiği ölçüde devam ettirdi. 

Türkmenlerden bahsediliyor... Irak'taki Türkmenlerin nasıl yaşadıklarını, Türkiye Cum
huriyeti her zaman ilgiyle izlemiştir ve elindeki imkânlarla her zaman bir şeyler yapmak iste
miştir. Bulgaristan'daki ve Yunanistan'daki Türklerin hayatıyla her zaman ilgilenmiştir; ama 
bunu, uluslararası düzenin imkânları içinde yapmıştır. Hiçbir zaman da yayılmacı bir siyaset 
izlememiştir. Bunu vurgulamak istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman yayılmacı olma
mıştır. 

Bu söylediğim çerçeve içinde; yani, barışı koruyan davranış ve Türkiye Cumhuriyetinin 
içinde kalkınmaya yönelmek, ama dışarıdaki soydaşlarımıza kültür bağlarımızı götürmek, za
man zaman değişmelere uğramıştır, örneğin, Kıbrıs'ta, oradaki soydaşlarımızın zulüm altında 
kalması, katliamlara uğraması ve bunlara karşı uluslararası bir garantimiz olması, bize, orada 
müdahale imkânı vermiştir; ama bu, uluslararası düzenin kabul ettiği bir imkân olduğu için 
olmuştur. Bulgaristan'da, oradaki soydaşlarımıza baskılar ortaya çıktığında, öyle bir garanti 
anlaşması olmadığı için, oraya müdahale yapılamamıştır; ama, orada da, gene uluslararası âlemin 
getirdiği bütün imkânlar kullanılmış, diplomasi yoluyla, Bulgaristan'daki Türklerin varlıkları 
ve insan hakları korunmuştun Bunu yapan hükümetler zaman zaman değişmiştir, ama bu ge
nel politika değişmemiştir. 

Nihayet, son olarak Irak'ta gene yurttaşlarımızın kardeşlerinin, bizim kardeşlerimizin kat
liama maruz kalması karşısında Türkiye Cumhuriyeti bir şey yapma imkânını bulmuştur; çün
kü, orada bir savaş vardı. Savaş sonrasında, milletlerarası düzenin oradaki karışık ortama mü
dahale imkânını ortaya çıkarmış olması sonucunda, Kuzey Irak'taki Kürt yurttaşlarımızın kar
deşlerinin, kardeşlerimizin hayatını koruyacak bir düzenlemeye girebilmişizdir; ama mesela, 
Azerbaycan ve Bosna-Hersek'te bugün soydaşlarımızın uğradıkları katliamlara karşı müdaha
le imkânını bulamıyoruz; ama, onları başka türlü korumaya çalışıyoruz. 

Şimdi, bu çevçeve içerisinde, Kuzey Irak'taki olayları ve Çekiç Güç olayını değerlendir
mek durumundayız. 

Çekiç Güç'ün ortaya çıkması nasıl olmuştur?.. Çok anlatıldı bu, Körfez savaşının hemen 
ardından, Saddam yönetiminin, Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarına karşı 
yürüttüğü sindirme, baskı ve tecavüz olayları sonucunda, 500 bin kadar Iraklı Kürt, Türkmen
lerle beraber ve başka Iraklı yurttaşlarla beraber, Irak vatandaşlarıyla beraber sınırlarımıza koş
muş gelmişlerdir. Orada, Türkiye, onlara insanî yardım yapmaya kendiliğinden yönelmiştir. 

Burada muhalefetin bir eleştirisine cevap vermek istiyorum; bunu hep yapıyorlar: "Siz 
o zaman böyle müdahalelere karşı çıkmıştınız; şimdi, bunu nasıl yapıyorsunuz?" 

Burada iki olasılık, iki ihtimal var. Birinci ihtimal, bizim o gün söylediğimiz yanlıştır, o 
zaman yanlış söylüyorduk. 

Ne diyorduk?.. Iraklı Kürt kardeşlerimiz, katliama uğramamak için Irak'tan kaçıyorlar. 
Bu, devam edemez, buna bir çare bulmak lazım. O çare, sadece, uluslararası gücün, Irak'a 
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müdahale ederek, oraya zorla girerek, Iraklı Kürtleri Irak'ta yerleştirmesi değildir; başka çare
si de vardır. Nedir o çare?.. Tam göremiyoruz; ama, aranırsa çare bulunur, biraz bekleyin; bir 
şey bulunsun ve Irak'ın bütünlüğünü bozmadan, Iraklı Kürtlerin orada rahat yaşamalarım sağ
layalım... Biz böyle öneriyorduk. Belki bu yanlıştı. Eğer yanlışsa bizim o zaman söylediğimiz, 
o yanlışta hep devam etmemizi herhalde bekleyemezsiniz. Söylediklerimiz eğer o zaman yan
lışsa, sonunda ortaya çıkan durum, Irak'tı Kürtlerin orada yerleşmesini, insan haklarını koru
yan bir düzen ortaya çıkarmışsa, bu düzeni devam ettirecek ve bunu normale götürecek bir 
davranışa girdiğimiz için bize niye kızıyorsunuz, niye çıkışıyorsunuz? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kendi kendinizi inkâr ediyorsunuz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — inkâr etmiyoruz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — tnkâr ediyorsunuz... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bunu, ben sizin tarafınızdan söyledim; yani, eğer o zaman 

yaptığımız yanlışsa, bugün doğrusunu yapıyorsak, bizi niye eleştiriyorsunuz?! Bunu anla
mıyorum. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Aradan iki sene geçti. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) —- Ama, o zaman bizim söylediklerimiz doğruydu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — O zaman da yanlıştı, bugün de yanlış... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) —- Bugüne nasıl geldik?.. Bizim söylediklerimizi yapmadınız 

ki... Bizim o zaman söylediklerimiz doğruydu; ama, siz onu dinlemediniz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — O zaman da yanlıştı söyledikleriniz, bugünde yanlış. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) —• O zaman bizim söylediklerimizi dinlemediğiniz için, bu

gün başka bir durum ortaya çıktı ve bu durumu ortaya çıkaran insanlar, dönüyorlar bize, "Ni
ye bundan bizi kurtarmıyorsunuz, nasıl buraya geldiniz, niye o zaman karşı çıktınız?" diye 
bize karşı çıkıyorlar 

FARUK SAYDAM (Manisa) —- Bizim zamanımızdaki şartlar ayrıydı, Sayın İnönü. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Demek istiyorum ki, o zamanki iktidar partisinin, bize 

bugün eleştiri yöneltmeye hiç hakkı yok. Dediğim şekilde, bizim o zaman söylediklerimiz yan
lış da olsa, doğru da olsa, o günkü iktidar partisinin, bizi bugün eleştirmeye hakkı yoktur. 

EYYÜP CENAP^GÜLPINAR (Şanlıurfa) — Ne mantık... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — O zaman iktidar partisi olmayan Refah Partisinin eleştiri

si bambaşka bir şey... Onların eleştirisinin, dünya ile ilgisi yok demeyeyim, o kadar değil; ama, 
bizim genel politikamızla hiç ilgisi yok. Refah Partili arkadaşlarımız -yanlış anlıyorsam 
düzeltsinler- yayılmacı bir politikayı öneriyorlar. Nitekim, Azerbaycan'daki durumu eleştiri
yorlar, Bosna'daki durumu eleştiriyorlar ve demek istedikleri, "biz, eski imparatorluk gibi, 
yayılmacı bir politika yürütmeliyiz." 

Buna Türkiye'de katılan pek az insan var; ama, bu, bambaşka bir şey. Dolayısıyla, 0 poli
tika yüzünden bunları söylerken, birdenbire dönüyorlar ve onların yayılmacılık anlayışı içinde, 
bugün Irak'a Birleşmiş Milletlerin müdahale etmesine karşı çıkıyorlar. Bu elbet o politikaya 
sığar; çünkü, o da bir çeşit yayılmacılıktır, Birleşmiş Milletler, kendi prensiplerini Irak'a zorla 
kabul ettirmeye çalışıyor. Ona niye karşı çıkıyorlar; bunu da anlamaya imkân yok. Yani, tutar
lılık açısından baktığınız zaman, o günkü iktidarın, o günkü muhalefetin, bugün bizim yaptı
ğımızı eleştirmeye hiç hakkı yoktur. Ama, diyeceksiniz ki, muhalefetin haklı olmasına, 
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tutarlı olmasına gerek var mı; muhalefet muhalefettir. Ihmam, ona hiçbir itirazım yok. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Ona hiçbir itirazım yok, onu zevkle dinliyorum ve kutluyorum 
ANAP sözcüsünü; çünkü, muhalefet yaparken, aynı zamanda, Hükümet tezkeresini de benim
semek için gerekli birçok gerekçeyi de bir bir saydılar; çok teşekkür ederiz. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Hayır, farklar var Sayın inönü... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — tşte o gerekçelerle Sayın Bakan da, zaten altı ay daha uza

tılmasını istedi. O açıdan, mesele sanıyorum iyice aydınlanmış durumda. 
Bir iki şey daha söylemek istiyorum. Bu durum nasıl düzelecek; asıl mesele odur değerli 

arkadaşlarım. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Amerika nasıl isterse... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu durumun düzelmesi için, birtakım umutlarımız, ilk 

günden beri var. Diyoruz ki, Irak'ın toprak bütünlüğünü hepimiz koruyoruz ve açıkça söylü
yoruz. Son günlerde gene Türkiye'ye gelen bütün yabancı devlet adamları, Amerika Dışişleri 
Bakanı, Suriyeli, İranlı ileri gelenler, Sayın Dışişleri Bakanımızın Avrupa'da konuştuğu her
kes, "Irak'ın toprak bütünlüğü korunacaktır" diyorlar. 

öte yandan, Kuzey Irak'taki Kürt oluşumu... Kendi yerel yönetimleri ortaya çıktı, bir ye
rel parlamentoları var, kongreler oluyor, buradan millevtekillerimiz oraya gidiyorlar, görüyor
lar. Biz oraya, 13,5 milyon dolar tutarında yardım yapıyoruz. Biraz evvel konuşan Sayın ANAP 
Sözcüsü, "orada ne olup bittiğini bilmiyoruz" dedi. öyle değil; sürekli ilişkimiz var. Oraya 
bu yardımı Kızılay kanalıyla yapıyoruz; Kızılay kanalıyla yapılan bu yardım tek tek insanlara 
veriliyor, oradaki Kürtlere veriliyor, oradaki Türkmenlere veriliyor, oradaki Araplara veriliyor, 
ihtiyaç içinde olan insanlara veriliyor. Dolayısıyla, Kuzey Irak'ta böyle bir oluşum var. tnsan 
haklarına saygımızdan, oradaki akrabalarımızın hayatını korumak endişesi içinde, oradaki in
sanların bir tehlikeye uğramadan, bu oluşumun Irak'la bütünleşmesini istiyoruz. 

Bu, nasıl sağlanacak?.. Bunun birinci şartı, Irak'ın dünyayla barış yapması. Bu yolda, 
bu doğrultuda, geçen altı ay içinde önemli bir adım atıldı veya bir! iç adım atıldı; nasıl isterse
niz, öyle yorumlayabilirsiniz. Birleşmiş Milletlerin son kabul ettiği bir kararı, Irak'ın, kitle im
ha silahlarını ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletlerin önerdiği yöntemi kabul etmesi. Böy
lelikle Birleşmiş Milletlerin Irak'a karşı kullandığı önemli bir kozun ortadan kalkmış olması 
çok önemli bir adım. Yani, bu, önümüzdeki altı ay içinde, büyük ihtimalle, Irak ile Birleşmiş 
Milletlerin barış yapması sonucunu verecek. 

Bir ülkenin toprak bütünlüğünün barış içinde korunması bir şekilde olur; o ülke bütünüy
le yönetimini yürütecek, ülkenin bütünü içindeki insanlar birbiriyle uzlaşacaklar ve bir yöne
tim ortaya çıkacak, tşte buna doğru gidiyoruz. Bunu sağlamak için Hükümetimiz her şeyi ya
pıyor. Daha çok yapabilir mi? Bence daha çok şey yapmalı. Elbet, şimdi bir parti sözcüsü ola
rak konuşurken, Hükümetin daha çok şey yapmasını istemek hakkımdır. Bu, daha çok şeyin 
içinde, de, ben, Irak'ta barışın kurulması için, Irak yönetimiyle yaptığımız görüşmelerin daha 
ileri gitmesini, Kuzey Irak'taki yerel yönetimle yaptığımız görüşmelerin bu doğrultuya doğru 
götürülmesini öneriyorum ve işte bu doğrultuda olacak gelişmelerle bu sorun çözülecek. 

Ortadoğu'da barış adımlan yalnız Irak'ta atılmıyor; İsrail ile Filistin Kurtuluş örgütü ara
sındaki uzlaşma başlangıcı, son derece önemli bir şeydir. Bütün Ortadoğu'ya barış getirecek, 
bu hareketlerdir ve bunlar bir araya gelince elbette sonunda Ortadoğu barışa kavuşacaktır; toprak 
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bütünlüğünü koruyarak bir barış ortaya çıkacaktır ve bundan hepimiz mutlu olacağız, Kuzey 
Irak'ta yaşayan Kürtler mutlu olacak, biz mutlu olacağız, Irak'ın kendisi buna kavuşacak. 

Buna giderken, elbette yapmamız gereken şey, herhangi bir karışıklığa, herhangi bir yan
lış anlamaya yol açacak bir iş, bir hareket yapmamaktır. O bakımdan, ikinci huzur harekâtı
nın uzatılmasında Hükümetin görüşünü destekliyoruz ve bu süre içinde, gördüğümüz doğrul
tudaki adımların daha ileri boyutlara götürülerek, barışın elde edilmesini bekliyoruz. 

Hiç şüphe yok ki, burada esas görev Irak'a, Irak yönetimine düşüyor. Irak yönetiminin 
son zamanlarda yaptığı gibi, Kuzey Irak'taki insanlara zorluk çıkaracak -mesela elektrik kes
mek gibi veya orada geçerli olan parayı tedavülden kaldırmak gibi- hareketler, çok yanlış hare
ketler. Bunların yanlış olduğunu biz de söylüyoruz, Birleşmiş Milletler de söylüyor. Bunlar, 
bir sonuç vermeyecek ve Irak'ın kendi kendisini parçalamaya götürecek şeyler; bunları yapma
maları gerekir; ama, dediğim gibi, buna karar verecek olan Irak Hükümetidir. 

Biraz evvel Sayın ANAP Sözcüsü, bir başka güzel şey söyledi; "hâkim olamıyoruz" dedi; 
ama, hâkim olamadığımız şey, işte, Irak yönetimi. Onun için, ben buradan Irak yönetimine 
bir defa daha çağrı yapmak istiyorum; Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak, Irak'ın bütünü
ne, insan haklarına uyan bir yönetim getirmekle uluslararası âlemin desteğini kazanacaktır. 

Sanıyorum, Hükümetimizin bizden istediği süre uzatmayı kabul ettiğimizi söylemek için, 
düşüncelerimi, duygularımı yeteri kadar açıklamış oldum. Muhalefetteyken verdiğimiz sözle
rin ve açıklamaların hepsine sahip çıktığımızı bir defa daha ifade ediyorum. (CHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) ° 

BURHAN İCARA (Giresun) — Muhalefetteyken öyle demiyordunuz ama... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Biraz evvel açıklama yapmış olan arkadaşlarımıza gözüm 

ilişti, onların da tatmin olması için şunu söyleyeyim; ulusal egemenliğimizi korumanın yolu, 
işte bu anlattığım politikayı kararlılıkla yürütmekle sağlanır. 

BAHATTÎN ELÇİ (Bayburt) — Sol mu değişti?.. 
ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Türkiye Cumhuriyetinin politikası ilk günden beri böyle 

olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır, 
Bu inançla ve bu yolda bizi destekleyeceğiniz düşüncesiyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

' V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
/. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertaraf inin Kontrolüne ilişkin Basel 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
Komisyonları raporları (J/478) (S. Sayısı : 333) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertara-
fının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının yapılan açık oylama sonucunu açıklıyorum: Açık oylamaya 251 sayın milletve
kili katılmış ve 251 kabul oyu kullanılmıştır. 

Böylece, bu tasarı kanunlaşmıştır. 
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2. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alan
lar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 331) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, özellikle Su Kuşları Yısama Ortamı Olarak Uluslara
rası öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasırısının yapılan açık oylamasına 249 sayın milletvekili katılmış ve 249 kabul oyu kul
lanılmıştır. 

Böylece bu tasarı da kanunlaşmıştır. 
Her iki kanunun da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gttç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tari

hinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1228) (Devam) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Biraz önce Sayın İnönü, konuşmasında, bence çok açık 

olan konuşmamı, biraz da kendi tavırlarından ve karakterlerinden kaynaklanan aşırı iyimser
likle, Hükümet lehinde konuşmuşum gibi yorumladılar. Bunun kesinlikle doğru olmadığını be
lirtiyorum. Hükümet tezkeresi aleyhine oy vereceğimizi zaten açık bir biçimde söyledim. 

BAŞKAN — Evet, dediniz efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sadece, olaylara gerçekçi açıdan bakmak gerektiğini, so

rumluluk duygusu içinde hareket etmek gerektiğini... 
BAŞKAN — Bunu aynen söylediniz Sayın Güner... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Bu bakımdan, Sayın İnönü'nün, konuşmamı Hükümet 

lehine yorumlamasına şiddetle karşı çıkıyorum. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. , 
Değerli milletvekilleri, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah GüTün. 
Buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gül, süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri, Hükümetin sayın üyeleri; ülkemizde "Çekiç Güç" adıyla anılan, Amerika ağırlıklı yabancı 
askerî güçlerin, ülkemizdeki kalış sürelerinin bir kere daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezke
resinin görüşülmesi vesilesiyle, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek için huzur
larınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu Çekiç Güç'ün, gerçekten, bir huzur harekâtı mı, yoksa bir 
fesat harekâtı mı olduğu, dün gece, 40 bin kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasında ortaya çık
mıştır. (RP sıralarından alkışlar) 40 bine yakın Türk halkı, bunun ne anlama geldiğini dün 
gece söylemiştir. 
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Sözlerime başlamadan önce, ikinci olarak şunu söylemek istiyorum: Sayın Erdal inönü, 
Refah Partisinin dış politikasının yayılmacı olduğunu söylediler. Doğru Refah Partisine 1974 
yılında Kıbrıs'a gidip Kıbrıs'taki halkım koruduğu için, Kıbrıs'a türk askerini gönderdiği için 
yayılmacı diyorsanız, Refah Partisi o anlamda yayılmacıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sadece Refah Partisi mi gitti kardeşim oraya?.. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Kıbrıs'a harekat yapılırken Refah Partisiyle Cumhuri

yet Halk Partisi iktidarda idi... (DYP sıralarından "Millî Selamet Partisi" sesleri) Cumhuriyet 
Halk Partisinin SHP'li Sayın eski Genel Başkanı bu işe karşı çıktıklarına göre, demek ki, bu 
işte esaslı etken Refah Partisiydi yani, Millî Selamet Partisiydi... (RP sıralarından alkışlar) Bu 
tarihî gerçekler ortadadır. 

ERDAL tNÖNÜ (İzmir) — Biz karşı çıkmadık ki. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —• Sayın İnönü Genel Başkanımız olmadı, katiyen; Cum

huriyet Halk Partisi bu tarafta. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Sözümü geri alıyorum, haklısınız sayın arkadaşım. 
Değerli arkadaşlar, ayrıca şunu hatırladım: Savaş sırasında, İzmit'te, Pendik Lisesinde bir 

kız öğrenci "Savaşa Hayır" dediği için, İzmit mitinginde kürsüye çıkarılarak nasıl konuşturul-
duğumı ve o kız öğrencinin başına gelenleri ve bugün Sayın Erdal İnönü'nün konuşmalarını 
dinledikten sonra, acaba o kız öğrenci neler düşündü? 

Üçüncü olarak şunu söylemek istiyorum: Sayın Dışişleri Bakanımız, bu güçlerin tama
men Türk Genelkurmayının kontrolü altında olduğunu söylediler. O halde, şimdi şunu öğren
mek istiyorum: Rahmetli Eşref Bitlis Paşa'nm helikopterini, uçaklar, Türk Genelkurmayının 
emriyle mi taciz etti?.. (RP sıralarından alkışlar) Sayın Millî Savunma Bakanının yazılı verdiği 
cevabı hepiniz biliyorsunuz; bunun bazı yanlış anlamalardan, bazı haberleşme eksikliklerin
den doğduğunu, olayın aslının daha sonra anlaşıldığını açıklamışlardı. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, "Çekiç Güç" adı altında ülkemize yerleşen bu 
yabancı güçler, Körfez Savaşının bir uzantısıdır. Bugün, Körfez Savaşının üzerinden yıllar geç
miştir ve durum çok değişmiştir. Savaşa nasıl adım adım gidildiğini, bugünkü belgelerden, sa
vaşta başrolleri oynayan kişilerin hatıratlarından okuyoruz. 

Bugünkü durum şunu apaçık gösteriyor ki, Körfez Savaşıyla birlikte, Ortadoğu Bölgesi 
fiilen Amerika Birleşik devletlerinin kontrolüne girmiş, petrol bölgeleri kontrol altına alınmış 
ve İsrail'in güvenliği sağlanmıştır. Bu olaylar cereyan ederken, bölgedeki birçok lider, bilerek 
veya bilmeyerek, kendi halklarının katledilmesi, servetlerinin yağma edilmesi pahasına bu rol
lerde, bu senaryoda, üstlerine düşen görevleri yapmışlardır. 

İşte, böyle bir savaşta, kışkırtılan, provoke edilen, isyana azmettirilen Irak'taki Kürt ve 
Türkmen kardeşlerimiz, bir nevi İran ve Türkiye sınırlarına doğru sevk edilmişler, yönlendiril
mişlerdir. Hatırlarsanız, o zaman, Amerikan uçaklarından, helikopterlerinden atılan bildiri
lerde, herkesin Türkiye'ye doğru kaçmaları öğütlenmişti. 

İşte, bölgede bir zamanlar, olayı ekonomik ve askerî olarak destekledikleri, Halepçe'de 
5 bin kişi katledilirken susarak dolaylı olarak destekledikleri ve bir taraftan da o kimyasal silahlan 
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vererek oradaki katliamlardan birinci derecede sorumlu olan bu Batılı güçler, nihayet insanî 
amaçlarla Türkiye'ye yerleşmişler ve sözde, daha önce katledilmelerine göz yumdukları insan
ları destekleme arzusu içinde görünmeye başlamışlardır. O zaman iktidarda olan ANAP'ın sa
yın bakanları, Türkiye'ye 500 bine yakın insanın geldiği dönemde, o insanlara, Batılıların ne 
kadar az yardım yaptıklarını, onların yaptıktan yardımların ne kadar propagandaya dönük 
olduğunu ve Türkiye'nin yaptığı toplam yardımlar içerisinde kendi yaptıklarının hiç de yekûn 
tutmadığım çok iyi biliyorlar, hatırlayacaklardır. O zaman, bu insanlara, tabiî ki bizler kucak 
açmıştık. , 

O dönemde, "Çekiç Güç" adı altındaki yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşmesine, bu
günkü İktidarı oluşturan DYP ve SHP'nin sayın liderleri şiddetle karşı çıkmışlardı. Ben bu
nunla ilgili belgeleri tekrar okumayacağım, daha önce okudum, biliyorsunuz; bugünkü Sayın 
Cumhurbaşkanımız Başbakanken de okudum: Sayın Erdal İnönü Başbakan Yardımcısıyken 
de okudum, tekrar okuyarak kimseyi de mahcup etmek istemiyorum; fakat bu anlattıklarımın 
hepsi gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben öğrenmek istiyorum; o zaman, büyük bir vatanseverlik 
içerisinde, büyük bir şuur içerisinde, ülkenin bütünlüğünü riske atmamak için, hem de savaş 
altındayken bu güçlere karşı çıkmıştınız; ama şimdi durum daha mı kötüye gitti, şimdi bu böl
gedeki tehlike daha mı büyük boyutlara ulaştı, şimdi ateş daha mı büyük oldu ki, Çekiç Güç'-
ün kalmaması fikrine karşı çıkıyorsunuz?.. Muhalefetteyken, bu Çekiç Güç'ün görev süresinin 
uzatılmasına, geri gönderilmemesine karşı çıkıyordunuz; o zaman ateş varken, o zaman savaş 
varken bu riski göze almadınız, bunların zararlı faaliyetlerini göze almadınız ve karşı çıktınız. 
Bugünkü durum, o günle kıyas edilemeyecek kadar sakindir; niçin bugün, bu güçlerin durma
sı için gayret sarf ediyorsunuz?.. Hatta o zaman, Adana'ya, încirlik'e giderek, fiilen müdahale 
eder gibi mitingler yapmıştınız, gösteriler yapmıştınız ve bu güçlere "gidin" demiştiniz; bugün 
neler değişti de böyle bir yapı sergiliyorsunuz?.. 

ALÎ ESER (Samsun) — Dünya değişti. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Doğru, aslında bugün dünya değişti; çünkü; dünkü gi

bi dünya ateş çemberi içinde değil; dünkü gibi, Körfez savaşında olduğu şekliyle, binlerce in
san şu anda katledilmiyor; dünle kıyaslarsanız, bugün tabiî ki dünden çok daha iyidir. 

ALİ ESER (Samsun) — Gözlüğü çıkarın, gözlüğü (!) 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Gözlüğü siz çıkarın değerli arkadaşım; dün gözlüğünüz 

yoktu, gerçekleri görüyordunuz; ama bugün sahte gözlükler takarak gerçekleri siz görmüyor
sunuz! (RP sıralarından alkışlar) 

Çekiç Güç'ün hukukîliği bu Mecliste çok tartışılmıştır. Çekiç Güç'ün görev süresinin uza
tılmasıyla ilgili ortaya sürülen 688 sayılı Birleşim Milletler Kararı, Körfez Savaşıyla ilgilidir. 
Bugün, ortada, Birleşmiş Milletlerin hukukî bir dayanağı yoktur, bugün 36 ncı paralelle ilgili 
Birleşmiş Milletler kararı yoktur. Bundan altı ay önce, bu gücün görev süresinin uzatılmasıyla 
ilgili çalışmalar yapılırken, tncirlik'ten kalkan uçakların o bölgeyi bombalaması hiçbir Birleş
miş Milletler kararına dayanmamıştı. 

Aslında ortada hukukî bir gerekçenin olmadığını ben söylemiyorum; dünkü liderler nasıl 
Çekiç Güç'ün zararını bilerek o gün karşı çıktılarsa, bugünkü Sayın Başbakan Tansu Çiller 
de, Çekiç Güç'ün hukukîliğinden şüphelendiği için bakın o gün neler demişti: "Süresi, kimliği, 
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ne için, kime karşı kurulduğu, hangi hukukî dayanaklara bağlı olduğu belli olmayan Çekiç 
Güç'ün mahiyetinin, en kısa zamanda ortaya çıkması lazımdır." Şimdi kendileri Başbakan... 
O gün söyledikleri bu sözleri, bu şüpheleri bu gerekçeleri inkâr edemezle.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — tnkâr eden yok zaten. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın Hükümet ve Sayın Dışişleri 

Bakanı, "biz davet ettik, istediğimiz an geri göndeririz" diyorlar. O zaman, ben soruyorum: 
Niçin, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması gündeme geldiğinde hep Türkiye üzerinde bas
kılar oluşturuluyor?.. Niçin, bundan önce, 12 Haziranda Amerika Dışişleri Bakanı Warren Chris-
topher aniden Ankara'ya geliyor?.. Niçin şimdi gene uzatılması söz konusu olduğunda, Ame
rikalı uzmanlar Meclise kadar gelerek brifingler vermeye başlıyor?.. Niçin, o zaman Sayın Baş
bakan Amerika'ya gittiğinde, kendisine, Amerika'nın tavırları ve görüşleri, dolaylı veya açık 
olarak telkin edilmeye başlanıyor? Aslında, Sayın Başbakanın Clinton'la yaptığı gizli görüş
melerde nelerin görüşüldüğünü bilmiyoruz. Şayet Sayın Dışişleri Bakanı bu toplantıya katıl
mış olsalardı, bu toplantının şaibesi bu denli derin olmayacaktı. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi soruyorum: Mademki biz istediğimiz zaman Çekiç GÜç'ü gönderebiliriz, öyleyse, 
bu baskılar, niçin, Çekiç Güç'ün görev süresinin bitmek üzere olduğu günlerde sürüyor; bu 
lobiler, gerek Hükümet üzerinde gerek basında gerekse milletvekilleri üzerinde niçin harıl ha
rıl çalışıyor? 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Bize bir baskı yok; nereden uyduruyorsun yahu. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Size baskının olup olmadığını şuradan söyleyeceğim: 

Siz de biliyorsunuz ki, vicdanen bu işe karşısınız, siz de şüpheleniyorsunuz. Eğer hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletinse, milletin yüzde 95'inin, yüzde 100'üne yakınının bu işe "hayır" dedi
ğini siz de biliyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Yok yahu!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Evet, öyledir... (Uşak Milletvekili Fahri Gündüz elini 

sallayarak salonu terk eder) 
Sen bana elini sallama arkadaşım; sen, Amerikalılara, İngilizlere, Fransızlara salla elini. 

(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onlara söyle, sen, onlara yap bu gösteriyi, bana değil. 
BAŞKAN — Sayın Gül, lütfen, siz Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sana baskı yapıldı mı? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -— Onlar Amerikalılara selam dururlar, selam! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin sözcüye. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Şimdi ben soruyorum: Ne zamana kadar, milletvekili 

arkadaşlarım, Türk halkının görüşlerini değil de, yabancı uzmanların görüşlerini dikkate ala
caklar? Uzmanlar Meclise geldiler, burada brifingler verdiler. Astında, çoğumuzun kanaati, 
bunun bir fesat gücü olduğundan yana; bunu ister inkâr edin, ister etmeyin. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Fakat, siz burada, vicdanınızın emrettiği gibi hareket edemiyorsunuz. Evet... Daily News 
hepimizle yüz yüze anket yapmıştır. İsim yazmadık ve orada milletvekillerinin yüzde 72'si Çe
kiç Güç'e "hayır" dedi; fakat, burada oylama yapıldı, tam tersine "evet" oyu çıktı. Bunu nasıl 
izah edeceksiniz? 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Mandacı onlar, mandacı! Amerikancı onlar! 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Milletvekilinin aklı vardır yahu; merak etme, ondan endişe etme. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Başka bir gerekçe de şudur: Deniyor ki; "Şayet Çekiç 

Güç Türkiye'den giderse, Kıbrıs'a gider, Suriye'ye gider." 
Değerli arkadaşlarım, bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Siz de şüpheleniyorsunuz bunların 

bir şeyler çevirdiğinden, bunların bir bela olduğundan. "Bunlar kontrolümüzden giderse, ora
da kontrolümüz dışında daha büyük şer işlerler, daha büyük nifak, daha büyük ayrıcalık, aley
himizde daha büyük faaliyetlerde bulunurlar" diyorsunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kontrolümüzde değil ki... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Eğer müttefik güçlerden böyle şüpheleniyorsanız, o za

man, bu ülkelerle bütün anlaşmaları tekrar gözden geçirmek durumundasınız, (RP sıraların
dan alkışlar) Varsa böyle bir şüpheniz, Türkiye'den giderler diye niçin korkuyorsunuz? Mütte
fikler, Türkiye'de durmaz da Kıbrıs'ta durursa, o zaman, Türkiye'nin aleyhinde mi hareket 
edecekler? Eğer o zaman Türkiye'nin aleyhinde faaliyet göstereceklerse, Türkiye sınırları içeri
sinde bunu çok daha iyi yaparlar ve bunu yapıyorlar, 

Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde PKK'nın faaaliyetlerinin ne kadar hız
landığını ve Türkiye'deki olaylarda ölen, yaralanan, gerek vatandaşlarımızın gerekse güvenlik 
kuvvetleri mensuplarının sayısının ne kadar arttığını, bakın size gösteriyorum: 1983'ten 1991 
yılına kadar geçen sekiz sene içerisinde, yani Çekiç Güç Türkiye'de değilken 1 337 vatandaş, 
1 078 güvenlik görevlisi şehit edilmiştir. Ama, daha sonraki iki sene içerisinde, Süleyman De-
mirel'in Başbakanlığı süresi içerisinde, yani Çekiç Güç bu bölgeyi kontrol ederken geçen iki 
sene içerisinde 1 250 vatandaş, 700 güvenlik görevlisi şehit edilmiştir. Dört ay içerisinde, ise, 
Sayın Çiller'in Hükümette olduğu süre içerisinde, yine Çekiç Güç'ün o bölgede kontrolü elin
de tuttuğu süre içirişinde ise, 635 vatandaş, 390 güvenlik görevlisi şehit olmuştur. 

Bu, şunu gösteriyor: Bu bölgede bir boşluk vardır. Bu güçler buradayken, işte burada Tür
kiye'nin güvenliği sarsılmaktadır. Çekiç Güç'ün o Awacs'ları, niçin, 500 kişilik, 100 kişilik PKK 
militanlarının hareketlerini bize bildirmiyorlar da, Bağdat'taki bir motosikletin plakasını oku
yabiliyorlar? Bu güçlere nasıl güvenebilirsiniz? 

Değerli arkadaşlarım, bu bölgede, Ortadoğu'da bu yabancı güçlerin, bu emperyalist güç
lerin durmalarına evet veya hayır diyebilmeniz için, tarihî gerçekleri göz önüne almamız gere
kir, Sevr Antlaşmasını gözden geçirmeniz gerekir, Sevr'de bu bölgeye dayatılmak istenilen ha
ritaların sınırlarını bilmeniz gerekir. Bu bölgeye, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar, 
hiçbir zaman, hizmet için gelmemişlerdir. (RP sıralarından alkışlar) Bu bölgeye, emperyalist 
emelleri için gelmişlerdir. Bunu bilmeden, bu güce evet veya hayır demek mümkün değildir. 

Başka bir gerekçe de şudur: "Çekiç Güç, Türkiye'ye Irak'tan gelecek göçleri durduracak" 
deniliyor. Şimdi sizlere söylüyorum; sizlere göstermiş olduğum şu haritaya bakın; İncirlik ve 
bu bölgenin uzunluğu... Amerikan askerlerinin, kuvvetlerinin, Dahran'da, Kızıldeniz'de, Ak
deniz'de filoları vardır, güçleri vardır; bu bölgeye müdahale gerekirse, Dahran'dan, Kızılde-
niz'den, Akdeniz'den de yapılabilir. Bunlar Körfez savaşında da yapılmıştır. Dolayısıyla bu
gün savaşların yapısı değişmiştir. Anında müdahale, Dahran'dan da mümkündür -birkaç yüz 
kilometre uzaklıktadır İncirlikten- Kızıldeniz'den de mümkündür, Akdeniz'den de mümkün
dür. Dolayısıyla, bunlar, inandırıcı bir gerekçe değildir. 

Başka bir gerekçe de şudur; Arkadaşlarımızın zabıtlardaki beyanlarını okudum, diyorlar 
ki, "Irak'ta bu yönetim olduğu süre içerisinde, Irak demokratikleşmedikçe, bu güçler burada 
duracak." 
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Değerli arkadaşlarım, düşünün bir kere, Ortadoğu bölgesinde, gerçekten demokratik, hür
riyetçi akımları, Batı ülkeleri, emperyalist ülkeler, ister mi istemez mi? Ne zaman istemişler
dir? Buradaki diktatörlükler, buradaki hürriyet dışı baskı rejimleridir ki, bu ülkelerin, menfa-
atlanna bu bölgelerin sömürülmesini temin etmektedir. Onun için, boşuna hiç beklemeyin... 
(RP sıralarından alkışlar) 

İkinci olarak da şunu söylüyorum: Hani biz başka ülkelerin iç işlerine karışmazdık?! Irak'ta, 
evet, bir idare vardır; fakat, Ermenistan'da da vardır. Ermenistan Hükümeti, Irak Hüküme
tinden daha mı az tehlikelidir? Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarının yüzde 25'ini kim 
işgal etmiştir? (RP sıralarından alkışlar) 

Yunan Hükümeti daha mı az tehlikelidir? Burnumuza kadar gelen adaları bütün anlaş
malar aleyhine silahlandıran kimdir; Yunan Hükümeti değil midir? Niçin, o zaman Yunan Hü
kümetine bir Çekiç Güç istemiyorsunuz? (RP sıralarından alkışlar) Niçin, o zaman Ermenis
tan'a karşı da bir Çekiç Güç istemiyorsunuz? Bunlar, inandırıcı gerekçeler değildir. 

Değerli arkadaşlar, Bağdat rejimi, bu bölgedeki insanlara şayet ikinci bir katliamda bulu
nursa, bunlar, gerçekten nereden hareket edip, ne tarafa doğru gideceklerdir? Bunlar, 36 ncı 
paralelin altından mı, üstünden mi geleceklerdir? Dolayısıyla... 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Gül, konuşmanızı tamamlamak üzere 3 dakika da size veriyorum. 
Buyurun efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) ~ Sayın Başkan, keşke biraz önce hatırlatsaydınız. 
Değerli arkadaşlarım, bizim gibi, yani Türkiye gibi, kendi halkının çıkarlarını, kendi mil

letimin çıkarlarını ikinci plana iten çok az ülke gösterebilirsiniz. Irak'a uygulanan ambargoyu 
devam ettirerek, Türkiye'nin senede 20 trilyona yakın zarar ettiğini, ben değil, Türkiye'nin en 
yetkilileri, Cumhurbaşkanı söylüyor, Başbakan söylüyor, öyle değil mi?.. Aslında, bu bölge
de, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde dükkânların kepenklerini, PKK tehdidinden önce biz ka
patmıştık... 

BAHATTtN ALAGÖZ (Gaziantep) — O zaman Körfez Savaşı oluyordu... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Körfez Savaşı biteli çok oldu; dünyada rejimler değişti, 

dünyada düzenler değişti; Körfez savaşının üstünden çok günler geçti değerli kardeşim. Şimdi, 
biz, onbinlerce kamyonun anahtarını kapattırarak, kendi ülkemize, kendi halkımıza ekonomik 
zararı biz veriyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Başkalarının çıkarları için, siz bu riski nasıl göze alıyorsunuz, anlaşılmaz doğrusu! Evet, 
Amerika'nın menfaati için, başkalarının menfaati için kendi halkımızın -bırakın siyasî, ekono
mik olarak da- zulüm görmesine nasıl müsaade edersiniz?! Bu bölgedeki işsizliğe, bu bölgede
ki hayatın durgunluğuna, biz kendi elimizle sebep oluyoruz. 

Körfez Savaşı sırasında da biz her şeyi ucuza verdik. Mısır'a bakın, başka ülkelere bakın, 
bu savaşın karşılığında neler almışlardır. Türkiye, hiçbir şey almamıştır; ama milyarlarını ver
miştir, çıkarlarını vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Dış politikada, hükümetler, za
man zaman, baskı altında kalabilirler, evet; zaman zaman, içlerinden geldiği gibi hareket ede-
meyebilirler; dünya şartları, bazen bunu gerektirebilir. Biz inanıyoruz ki, bu Hükümetimiz de 
böyle bir baskı altındadır. Gelin, hep beraber, Türkiye'de parlamentonun var olduğunu göste
relim. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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Bu sıkıntıyı biz göğüsleydim. Parlamentoyu devreye sokalım ve Hükümeti rahatlatalım. 
Bunu hep beraber yapmamızı, Türk halkı istiyor bizden, bu millet istiyor. Hâkimiyet, eğer ka
yıtsız şartsız milletinse, gelin, hep beraber, milletin sesini dinleyelim ve bu yabancı güçlere, bu 
emperyalist ülkelerin Ortadoğu bölgesindeki güçlerine hep beraber "hayır" diyelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
DYP Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Kilercioğlu. 
DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, sizlere görüşlerimizi takdim edeceğim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımızın, önemli noktalara temas ettiklerini, burada be
lirtmek isterim; şahsen, onların fikirlerinden oldukça faydalandım. 

Çekiç Güç olarak isimlendirilen huzur harekâtına, hepimizin bildiği gibi, Körfez Savaşı
nın gelişmeleri, sonucu sebep olmuştur. Körfez savaşının temelinde yatan sebepler ve sonuç, 
hepimiz tarafından, bütün çıplaklığıyla, açıkça bilinmektedir. Körfez operasyonunun, sadece 
Kuveyt'i kurtarmakla bittiği düşüncesi bizi yanlış sonuçlara da götürebilir. 

Körfez ülkelerinin, dünya petrol rezervlerinin yüzde 65'stnı ihtiva ettiklerini ve üretiminin 
de yüzde 30'Iarına sahip olduklarını daima hatırlamaktayız. Meselenin sadece bir petrol mese
lesi olmadığı da malumlarınızdır. Ayrıca, Saddam yönetimiyle, başta Amerika Birleşik Dev
letleri olmak üzere, Batılı devletler arasında uyumlu bir ilişkinin olmadığı da bir gerçektir. 

Görülüyor ki, olayların temelinde, sadece ekonomik sebepler değil, siyasî ve stratejik se
bepler de yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, dünyamız, özellikle bölgemiz, Varşova Paktının dağılmasından sonra, 
Sovyetler Birliğinin parçalanmasından sonra, büyük değişikliklere sahne olmuştur. "Varşova 
Paktı dağıldı, soğuk savaş sona erdi; hatta NATO Teşkilatının da bir değeri kalmadı, NATO 
da dağıtmalıdır" şeklindeki fikirlerin tartışıldığı günleri hepimiz hatırlıyoruz; ama, çok kısa 
bir zaman sonra tekrar bu bölgeler, dağılan eski oluşumlar dikkatlerimizi çekti. Bugün, bura
da -detaylarına girmeyeceğim- hepimizce malum olan dünya konjonktüründeki değişiklikler 
önemle yerini almaktadır. Bakın, Balkanlar'da kan dökülüyor, Kafkasya'da kan dökülüyor, 
Ortadoğu'da büyük değişiklikler oluyor ve batı'da da Yunanistan'daki yeni iktidar tehdit sa
vuruyor. 

îşte, böyle bir ortamda, terör, bir an önce bitirilmelidir. Doğu Anadoludaki silahlı kuv
vetlerimizin mevcudu hepinizce biliniyor, öyleyse... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Çekiç Güc'ü gönderelim onlara dal., 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye ciddî bir devlet

tir. Türkiye, meselelere geniş perspektiflerden bakar, geniş boyutlardan bakar. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Oraya da Çekiç Güç'ü gönderelim. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konuya girebilmek için, geç

mişin hatırlanmasında yarar olduğu kadar, Çekiç Güç'te yer alan ülkelerin Körfez politikalanm 
çok iyi değerlendirmeye, Huzur Harekâtının detaylarının, Çekiç Güç'ün yapısı ve işleyiş tarzının 
PKK terörünün de sona erdirilmesinde uluslararası desteğe olan ihtiyacımızın ve Türkiye'nin 
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iiğer ülkelerle, Batı ile uyumlu işbirliği içinde çalışmasının, bu konuların etüdüne de ihtiyaç 
vardır; ama, zaman azlığı sebebiyle, sizlerce de çok iyi bilinen bu hususları burada bırakacağım! 

Değerli milletvekilleri, Körfez Savaşının sona ermesini takiben, Irak genelinde meydana 
gelen ayaklanmaların, Saddam Hüseyin yönetimi tarafından kuvvet kullanılarak bastırıldığı, 
bunun sonucunda da, 1991 yılı Nisan ayında, sayıları yarım milyonu aşan sığınmacının Türki
ye'ye sığındıkları hepimizce biliniyor. Türkiye'nin, göçün yarattığı sorunları tek başına aşma
sının güçlüğü kısa bir zamanda ortaya çıktığından; devrin hükümeti, konuyu Güvenlik Konse
yine götürmüş ve Güvenlik Konseyinin almış olduğu 688 sayılı kararla bu Güç'ün ülkemizde 
konuşlandırılmasına ön ayak olmuştur; yani, diğer bir deyimle, Çevik Kuvveti Ülkeye davet et
miştir. 

Güvenlik Konseyinin söz konusu kararı, Irak yönetimine, Irak halkına karşı yürüttüğü sin
dirme harekâtını durdurması, göçmenlerin evlerine dönmelerini sağlayacak koşulları yaratma
sı, uluslararası toplumun Irak'ta yürüteceği yardım faaliyetlerini engellememesi çağrısı yanın
da; üye ülkelerin sığınmacılara yardımı için bir davetti. 

Güvenlik Konseyinin 688 sayılı kararı ve bu davete uyan ülkelerin yardım faaliyetleriyle 
bölgedeki çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, ülkemize gelen 13 ülkenin 10'unun toplam 
21 bin askeri, bölgede sığınmacıların tekrar yuvalarına, sıcak evlerine dönmeleri için büyük 
gayretler göstermişler ve neticede, bildiğimiz gibi, bu çalışmaların sonucunda, acaba bu yer
leştirme ve insanî çalışmaların devamı ve buna karşı tehdidin nasıl caydırılacağı sorunu günde
me gelmiştir, tşte bu çerçevede, Koalisyon devletleri tarafından Irak'ao yapılan bir bildirimle, 
Irak güvenlik güçlerinin, ülkenin 36 ncı paralelinin kuzeyine geçmeleri önlenmiş, ve böylece 
bölgede çalışmalar başlamıştı. 

tşte, bu izin, o günkü hükümet tarafından, 17 Ocak 1991'de Yüce Meclisten aldığı yetki 
çerçevesinde ve Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu kararla yerine getirilmiştir; ama, bugün 
bu konu dördüncü kez Yüce Meclisin huzuruna getirilerek, böylece bu müsaadenin, en büyük 
güç ve -biraz evvel bir değerli arkadaşımın da belirttiği gibi- hukukiyet kazanması, Yüce Mec
lisin kararlarıyla sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu belirtmekte fayda var: Türkiye'de bugüne kadar gelmiş 
hükümetler ile gelecekteki hükümetler, kararlarını, yüce Milletin menfaatları istikametinde alırlar. 
Yoksa, bu kararların alınmasında başka argümanlar, sadece, Türkiye'nin yüce menfaatları isti
kametinde gerçekleşir. 

Değerli arkadaşlarım, Çekiç Güç, ilk aşamada, tncirlik'te konuşlandırılan bir hava unsu
ru ile Silopi'de konuşlandırılan 5 000 kişilik bir İcara gücüne sahipti ve ayrıca Irak'ın Zaho 
kasabasında görev yapacak, Irak makamlarıyla eşgüdümü sağlayacak bir askerî koordinasyon 
grubundan müteşekkildi. Harekâtın Eylül 1991'de yapılan uzatılmasında, devrin Hükümeti, 
bu 5 000 kişilik kuvvete ihtiyaç görmemiştir ve aldığı kararla, takdir hakkını kullanarak, bu 
kuvveti iade etmiştir. Halen, Incirlik'teki Birleşik Görev Kuvveti Karargâhında, müttefik ülke
lerden toplanan 1 700 küsur personel görev yapmaktadır. Çekiç Güç, sadece 45 savaş uçağı, 
15 destek helikopteri veya uçağından müteşekkildir ve içinde, Türkiye'ye ait olan 4 uçak da 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, değerli arkadaşlarım da belirttiler, bu Çekiç Güç'ün ih
tiyaç duyduğu harekât, tamamen Türk makamlarının kontrolü, planlaması altındadır. Yani, 
Çekiç Güç'ün faaliyetleri, belli bir çerçeve içinde sınırlandırılmıştır. Kuvvetin iki komutanı vardır; 
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bunların biri Türk komutandır. Karargâhların hepsinde Türk subayı, Türk personeli vardır. 
Keza, bütün uçuşlarda ve helikopterlerin uçuşlarında Türk personeli ve Türk subayı bulun
maktadır. Diğer bir deyimle, Çekiç Güç, elini kolunu sallayarak, arzu ettiği gibi serbest hareket 
edememektedir; Genelkurmay Başkanlığımızın kontrolü altındadır. 

Türkiye'nin Huzur harekâtından beklediği ise, Kuzey Irak'ta kaynaklanabilecek, yeni bir 
göç hareketine ve bu bölgede kargaşaya yol açabilecek gelişmeleri, uluslararası bir düzenleme 
çerçevesinde öncelikle caydırmak, gerekirse önlemektedir. Bugün insanî sorunlar, aynı ölçüde 
olmasa bile, devam etmektedir. Ayrıca, Kuzey Irak'taki istikrarsızlık, belirsizlik ve kargaşa da 
henüz tam olarak giderilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç'ün PKK'ya malzeme yardımıyla ilgili elimizde resmî bir 
bilgi yoktur; ama, Türk kamuoyunda bunun aksi bazı söylentilerin dolaştığı ve bazı şüphele
rin var olduğu da bir gerçektir. Bu noktanın da göz önünde tutularak kamuoyunun ve basını
mızın ilgililerce müteaddit defalar aydınlatılmasında fayda mütalaa etmekteyiz. Türk halkı ve 
Yüce Meclis, hiçbir tereddütte bırakılmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Huzur Harekâtının Kuzey Irak'ta sağladığı caydırıcılık, nispî bir 
sükûnet ortamının yerleşmesine yardımcı olmuştur; ancak, biraz evvel söylediğim gibi, durum 
tam anlamıyla normalleşmemiştir; Saddam yönetiminin bölgede en geçerli olan para birimi 
20 dinarı kaldırması, bölgeye elektrik ve ticaret ambargosu uygulamaya başlaması ve ayrıca 
konuttan eğitime kadar tüm alanlarda buradaki kardeşlerimizin yabancı uzmanların eline bı
rakılması da bir gerçektir. Türkiye de, kendi imkânlarıyla bölgeye insanî yardımlar yapmakta
dır. Ayrıca, bölgede yaşayan Türkmen kardeşlerimize de bu insanî yardımlar yapılmaktadır. 
Halihazırda Hükümetimizin önünde 13.5 milyon dolarlık bir yardım programı vardır. Bu prog
ramın, halihazırda yüzde 45'i uygulanmıştır. Türkmen kardeşlerimizin okul ihtiyaçları, onun 
dışında, insanî ihtiyaçları karşılanmaktadır. Şu anda, halihazırda, Kızılayımız bölgede bu gö
revle görevlendirilmiş ve yardımlarına devam etmektedir, 

Hal böyle iken, bölge insanlarının hayatlarının idamesini sağlayan bu yardımların devamı 
için faaliyette bulunan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmaması, bu yardımlara karşı Türkiye'nin 
bir cephe aldığı anlamına da gelebilir. 

öte yandan, Saddam'ın hemen 36 ncı paralelin güneyinde konuşlandırdığı 14-18 tümenlik 
askerî gücü harekete geçirmesi, her zaman için mümkün olabilecek bir varsayımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'taki kurt oluşumlarına da dikkatinizi çekmek isterim. 
Şu anda, Talabani ve Barzani, Saddam yönetiminin kendilerini dışlaması ve ambargo uygula
masını bahane ederek, bölgede alternatif bir yönetim oluşturmuşlardır. Bu yönde attıkları adım
ların siyasî bağımsızlığı hedeflemediğini; amaçlarının, Irak toprak bütünlüğü içinde özerk ve
ya fedaratif bir yapı olduğunu iddia etmektedirler. Ne yar ki, koşullar elverdiği takdirde, özerklik 
veya federasyonu aşan çözümlere gitmek isteyecekleri de bir varsayımdır. Bu konu, çok ciddî 
olarak ve çok yakından takip edilmelidir. Zaten Hükümetimiz, hükümetlerimiz, bundan ev
vel, bu konuda çok açık beyanatlarda bulunmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ün bölgeden çekilmesi ve Saddam yönetiminin Kuzey Irak'
taki grupları ekonomik ve askerî yoldan ezerek hâkimiyet sağlaması, gayri insanî bir seçenek
tir. Bunlar yapılmıştır. Bu durumda, Kuzey Irak'taki kurt oluşumunun giderek bağımsız bir 
devlete dönüşmesi ihtimalinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili tüm kararlarında 
(86 ve 87 sayılı kararlannda) bulunan, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ilkesi çerçevesinde 
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ve uluslararası işbirliği içinde engellenmesi önem taşır. Aslında, Türkiye'nin de, Çekiç Güç'e 
ev sahipliği yapmanın kendisine tanıdığı imkânları, Çekiç Güç'e katılan ülkeleri bu ilke çerçe
vesinde birbeştirmek için kullanmakta olduğu da bir gerçektir. Suriye ve tran'la bu konuda 
yapılan görüşmeler ve istişareler de, bu doğrultudadır. Koalisyon üyeleri ve Birleşmiş Milletler, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini defalarca ifade etmişlerdir; buna, Kuzey Irak'ta
ki Kürt liderleri de, zaman zaman, katılmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, görülen odur ki, Batılı ülkelerin kamuoyları, Kürt meselesiyle ilgi
lerini, bizsiz veya bizle sürdüreceklerdir. Bu durumda çıkarımız, olumsuz temayülleri kontrol 
edebilecek bir konumda bulunmamızı gerektirmektedir. Bu gerçekleri göz ardı etmek, hem ya
kını ve hem de uzağı görmemektir. Ayrıca Türkiye, içeride terörle mücadele ederken ve etrafı-

, mızda istikrarsızlık, belirsizlik ve çatışmalar devam ederken, mevcut durumu çok iyi değerlen
dirmek zorunda. 

Değerli arkadaşlarım, Saddam'ın Kuzeye doğru bir harekâtının, yol açacağı çatışma ve 
beraberinde getireceği riskler bir yana, PKK'ya daha geniş bir hareket serbestisi vereceği de 
unutulmamalıdır; hatta bu, silahlı PKK gruplarına, savaşan taraflardan birine destek verme 
pazarlığı şansını da tanıyabilir. Bütün bunlara ilaveten, her iki durumda da, Ordumuzun, ça
tışmalara, arkasında uluslararası bir destek bulmadan girmesi ihtimali de yüksek bir varsa
yımdır. Yani, konu, Çekiç Güç'ün görevine devam etmesi veya etmemesi hususu yanında, daha 
kapsamlı ve daha derindir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer yandan, Çekiç Güç'ün diğer üyeleri, Huzur Harekâtını, Irak'a 
karşı uygulanmakta olan zorlama tedbirlerinin Önemli bir unsuru ve Batı Koalisyonunun te
mel taşlarından biri olarak görmekte ve bu bakımdan harekâtın devamına büyük önem ver
mektedirler. Ayrıca, bu, biraz evvel konuşan sayın sözcülerin de belirttikleri gibi, Körfez ülke
leri tarafından da desteklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi iki durumdan söz etmek istiyorum. Birinci durum, Huzur 
Harekâtının sona erdirilmesidir. Böyle bir durumda, Irak rejiminin büyük ihtimalle ne yapa
cağını sizlere biraz evvel arz ettim. Burada önemli olan husus, Çekiç Güç'ün bölgedeki caydırı
cılığını muhafaza etmesidir. Eğer bu biterse, bölgede, yine, biraz evvel belirtilen karışıklıklar 
ve yine bir göç ortamını bulabiliriz. Bu husus, ülkemizi, eskiden olduğu gibi, aynı şekilde bü
yük sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Saddam, bu yola başvurmasa bile, Çekiç Güç'le be
raber uluslararası yardım kuruluşlarının da bölgeden çekilmesi halinde, Kuzey Irak'ta zaten 
zor olan yaşam koşullarının daha da ağırlaşması ve Saddam'ın da bu yoldaki çabalarını artır
ması, Kürtler arasında bir iç çatışma ve göç ihtimalini de artıracaktır. 

Daha da vahimi, Saddam'ın baksıları karşısında sıkışan Kürtler, uluslararası kamuoyu
nun haklı göreceği nedenler ileri sürerek bağımsızlık yolunu da isteyebilirler. Bu durumda, ulus
lararası destek sağlanacağını da düşüneceklerdir. 

Bütün bu durumlar karşısında, Irak'a uygulanan ekonomik ambargonun devamında ısrar 
da güçlenecektir. Diğer bir deyimle, Çekiç Güç'ün bölgede bulunması, bölgeye istikrarın avdet 
etmesi, dönmesi, Irak'a, Saddam rejimine uygulanan ambargonun süresinin de kısaltılmasıyla 
orantılı olarak da gözükmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu, bir dakikanız var efendim. 
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ikinci durum ise, Çekiç 

Güç'ün süresinin uzatılmamasıdır. Böyle bir durumda, Çekiç Güç'ün, bölgemizde başka bir yere 
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intikali söz konusudur. Bazı değerlendirmeler, "Çekiç Güç'ün başka bir bökeye gitmesinde 
ne mahzur vardır?" şeklinde olabilir; ama, hemen şunu belirteyim ki: Türkiye'nin, bölgede 
ne şekilde bir oluşum olursa olsun, onu yakından izlemek gerekliliğini duyduğu kadar, olayla
rın içinde olmasıda aynı önemi taşır. Batı ülkelerinin son zamanlarda özellikle teröre karşı gös
terdikleri desteğin de zayıflayacağını unutmayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —-Efendim, size, de, konuşmanızı tamamlamak üzere üç dakika veriy J ~; 
Buyurun. 
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 
özelliİde Almanya'nın, güneydoğudaki Birecik Barajı için, Hermes'ten verdiği kredinin, 

ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin ilave olarak Türkiye'ye sağlamak istediği 3 milyar dolar 
ve buna benzer argümanların Türkiye için önemini de burada bir kere daha belirtirken; Türki
ye'nin, batıyla birlikte, doğuyla birlikte, bütün ülkelerle dost ve kardeşçe yaşamak zorun ulu-
ğunu bir kere daha gündeme getirmek istiyorum. Zaten bunların dışında bir düşüncenin de 
hâkim olamayacağı şüphesizdir.* 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Çekiç Güç'ün himayesinde mi?! 
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Çekiç Güç, Birleşmiş Mil

letlerin 688 sayılı kararla aldığı ve Irak'ın uymasını istediği sorumluluklara karşı hareketleri 
caydırıcı bir görevi de üstlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, Çekiç Güç, Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'ta or
taya çıkan olağanüstü durumun yarattığı riskleri karşılamak için düşünülmüş, kendine özgür 
bir düzenlemedir. Kuzey Irak'taki sorunu çözüme kavuşturmak yeteneği olmadığı gibi, bu yo
la, böyle bir iddiayla da çıkılmamıştır. Türkiye, Huzur Harekâtını her istediği anda sona erdir
mek seçeneğine sahiptir. Üstelik bunun için uzatma devrelerinin sonucunu beklemek zorunda 
da değiliz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Gücünüz yetmez. 
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Ülkenin hayatî çıkarları neyi gerektiriyorsa ve bu 

çıkarları tehlikeye atan yan etkiler de görüldüğü takdirde, sonuçları ne olursa olsun, onun ge
reği yapılacaktır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yapamazsınız. 
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle bir yola gitmeden 

önce, harekâtın sona erdirilmesinin, uluslararası ve millî menfaatlarımız bakımından neleri getirip 
neleri götüreceğini de geniş bir açıdan ele almamız, gerçekten önem taşır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Her şeyi götürüyor, bir şey getirmiyor ki; neyi getiriyor?! 
ORHAN KtLERCtOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, zaman za

man, Irak'a uygulanan ambargonun kaldırılması konusunda yaptığı ciddî girişimleri bir kere 
daha hatırlatmak isterim. 

Saddam yönetimiyle ilişkilerin düzeltilmesine verilen büyük önem, bilinen bir gerçektir. 
Ayrıca, Huzur Harekâtının devamı, Iraklı Kürtlere yapılmakta olan insanî yardımın idamesi 
için de önemlidir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Saddam'ı ne kadar büyüttünüz! Ne kadar büyüdü 
Saddam?.. 
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ORHAN KILERCİOĞLU (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, Çekiç Güç'ün görev 
süresinin uzatılmasını, Doğru Yol Partisi Grubu olarak desteklemekteyiz ve bu desteği, biraz 
önce Grubum adına belirttiğim esaslar devam ettiği sürece devam ettireceğimizi de belirtmek 
isterim. 

Ayrıca, askerî koordinasyon karargâhı olan Zaho'daki Türk personeli sayısının artırılma
sını ve Türkmen kardeşlerimizin de bu şemsiyeden yararlandırılmasını burada belirtmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, Grubum adına saygı
larımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 
Sayın Milletvekilleri, tezkere üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Kişisel olarak söz istemiş olan Sayın Bülent Ecevit'e söz veriyorum. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
Buyurun. (Alkışlar) ^ 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konu, Çekiç Güç 

konusu değil. Çekiç Güç, "huzur Harekâtı" denilen sürecin, düzenlemenin Türkiye'de konuş
landırılan bir aracından ibarettir. Bugün, Büyük Millet Meclisinde uzatılması istemiyle günde
me getirilen konu da, aslında huzur sağlama harekâtının 6 ay daha uzatılmasıdır. 

Şimdi bu düzenlemenin adı "huzur" dur. Bu sürenin uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili yeni
den bir karar verilirken, bu huzur sağlama harekâtı, acaba Türkiye'ye ne ölçüde huzur sağla
mıştır; bu harekât, bu düzenleme, Türkiye'ye ne yarar sağlamıştır, ne zararlar vermiştir; bun-

^ lan kısaca gözden geçirmekte yarar vardır. 
Şu kesin ki, Türkiye'nin güneydoğusunda, bu Huzur Harekâtı uygulamasından sonra, huzur 

diye bir şey kalmamıştır; ne Irak'ın kuzey kesiminde ne de Türkiye'nin güneydoğusunda, do
ğusunda, hatta bütününde huzur kalmıştır. Bu huzur operasyonuyla Irak'taki rejim değişecek, 
Saddam Hüseyin iktidarı yıkılacaktı; fakat bu da sağlanamamıştır, Saddam Hüseyin sapasağ
lam yerindedir. 

Bu Huzur Harekâtı Türkiye'ye kabul ettirilirken, bunu kabul ettirmeye çalışan başka Ame
rika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefiklerimiz, Irak'ın bölünmesine kesinlikle izin veril
meyeceğini belirtmişler, bu konuda Türkiye'ye güvence vermişlerdi. Oysa, bugün, Irak, fiilen 
bölünmüş durumdadır ve Kuzey Irak'ta yapay biçimde de olsa, Amerikan mandasında da ol
sa, kendi ayakları üzerinde duramayacak biçimde de olsa, ayrı bir devlet gözlerimizin önünde 
kurulmuştur ve Kuzey Irak'ta kurulan bu devlet, Türkiye'nin güneydoğusunda da Türkiye'den 
ayrı bir devlet kurulması yolundaki adımları büsbütün güçlendirmiştir. 

Deniliyor ki, 'Eğer bu huzur sağlama operasyonu olmasaydı, Türkiye sınırlarına yönelen 
göçler durmayacaktı." Evet, Huzur Harekâtı, Türkiye'ye yönelen göçleri durdurmuştur; ama 
Türkiye'nin kendi içinde göç başlamıştır. Türkiye'nin Şırnak'ından, Türkiye'nin Lice'sinden, 
Güneydoğu Anadolunun birçok köylerinden, mezralarından batıya doğru çaresizlik içinde bir 
göç başlamıştır. 

Üstelik, Türkiye'nin bu düzenlemeye âlet olmayı kabul etmesinden sonra Kuzey Irak'ta 
yaratılan durumun sonucu olarak bölücü PKK terörünün eylemleri hızlı bir tırmanışa geçmiş
tir. Bu düzenlemeden önce PKK Türkiye'ye Suriye sınırından sızmaya çalışırdı. O sınırdan 
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sızmaksa son derece zordur; çünkü sınır düz araziden geçer, boydan boya tel örgülerle, nöbetçi 
kulübeleriyle, mayın tarlalarıyla güvence altına alınmıştır. Buna karşılık, Türkiye-Irak sınırını 
korumak, o sınırın jeolojik yapısı dolayısıyla, son derecede zordur. Kuzey Irak'taki düzenleme 
sonucunda PKK bütün gücünü Kuzey Irak'a yığma, orada yoğunlaştırma olanağı bulmuştur. 
Bu düzenlemeden önce PKK, ancak gözden ırak, dağ başlarındaki köylere, mezralara ikişer 
üçer kişilik vur-kaç eylemleri yapabilirken, Kuzey Irak'taki bu düzenleme Türkiye de alet edi
lerek yapıldıktan sonra, PKK Türkiye'ye, üç beş kişiyle değil, yüzlerce binlerce kişiyle sızma 
olanağı bulmuştur; ayrıca Kuzey Irak'ta bağdat yönetiminin ordusundan artakalan silah de
polarına da erişmiş ve en modern silahlarla Türkiye'ye saldırılarını tırmanışa geçirmiştir. Eski
den sadece dağ başındaki köylere, mezralara yönelen saldırılar, şimdi kentlerimizi, şimdi kışla
larımızı, şimdi karakollarımızı hedef alır duruma gelmiştir. 

Üstelik Irak'ta gücünü yoğunlaştırma olanağını bulan PKK, buradan İran'a, iran'dan Er
menistan'a geçmiştir ve Ermenistan'da Ermeni militanlarla dayanışma içine girerek, eylemleri
ni yalnız Güneydoğu Anadolu'da değil, Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun kuzey kısmın
da da tırmanışa geçirme olanağını bulmuştur. Bütün bunların gerçekleşeceği başından belliydi. 

Ben, Demokratik Sol Parti adına.daha bu düzenleme gündeme gelirken, Türkiye'nin ba
şına bunların geleceğini belirtmiştim. Yalnız Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu yaratılmakla kal
mamıştır; Türkiye'nin Güneydoğu Anadolusunda da bugün bu "Huzur Harekâtı" denen dü
zenleme yüzünden bir otorite boşluğu vardır. Devletin otoritesi hızla ve büyük ölçüde azal
makta, onun yerini PKK otoritesi, Hizbullah otoritesi, feodal derebeylerin otoritesi ve Çekiç 
Güç otoritesi almaktadır. 

Ayrıca, Türkiye bu düzenlemeyi kabul ederken, daha doğrusu Irak'la ve Ortadoğu ile ilgi
li kendi politikasını Amerika Birleşik Devletlerinin güdümüne sokmayı, dümen suyuna sok
mayı kabul ederken, Türkiye'yi yönetenler bazı hayaller beslemişlerdir: Türkiye güya bir ko
yup beş alacaktı, Türkiye güya Irak pastasından büyük pay koparacaktı, Türkiye güya Körfez 
bunalımı sonrasında Ortadoğu'da kurulacak olan müzakere masalarında baş yeri tutacaktı; 
fakat bunların da hiç biri gerçekleşmemiştir. 

öte yandan, yine bu huzur sağlama operasyonuyla bağlantılı olarak, Irak'a uygulanan 
ekonomik ambargonun hâlâ sürmesinden de, Irak'a yakın ölçüde Türkiye de zarar görmekte
dir. Bu konuda Türkiye'ye uğradığı zararı gidermek için verilen sözlerin hiçbiri tutulmamıştır. 
Bu amaçla daha çok bazı Körfez ülkelerinin katkısıyla oluşturulan 1 milyar dolarlık fon da, 
Amerika'da, Amerika Birleşik devletlerinin ambargosu altında tutulmaktadır. O fonun Türki
ye'ye gelmesine bile razı olunmamaktadır. Üstelik o fonla, Amerika, Türkiye'nin birtakım si
lahlar almasını istemektedir. O silahlarla mı bütün işlerini kaybeden kamyoncular yeniden iş
lerine kavuşacaklardır; o silahlarla mı Güneydoğu Anadolunun çöken ekonomisi kurtulacak; 
o silahlarla mı Gaziantepli sanayicilerin feryadı dinecektir? 

Güneydoğu ekonomisindeki bu çöküşün sonucu olarak, Güneydoğu Anadolu'da zaten çok 
ileri ölçülere varmış olan işsizlik, patlama noktasına varmıştır, özellikle okumuş gençler ara
sında işsizlik son derecede tehlikeli boyutlara varmıştır ve çaresizlik içinde kalan gençlerimiz
den bazıları PKK'nın tuzağına düşer duruma gelmişlerdir. 
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Bu gerçekler karşısında, sanırım görülüyor ki, kendini aldatmayan herkesin kabul etmesi 
gerekir ki, bu "Huzur Sağlama Operasyonun'dan, Çekiç Güç'ten, Türkiye'ye hiçbir yarar gel
memiştir; ama, pek çok zarar gelmiştir. 

Peki, Türkiye ne yapabilirdi, nasıl bir tutum izleyebilirdi? Genel anlamda söylüyorum: En 
azından, üç milyon nüfuslu Ürdün'ün izlediği kadar kişilikli bir dış politika izleyebilirdi. Bu 
kişilikli dış politika uğruna, Ürdün, evet, bir ara Amerika Birleşik Devletlerini, Körfez ülkele
rini, Batı ülkelerini karşısına almıştır, ama bugün Ortadoğu'da yeni bir düzen kurmak üzere 
düzenlenen masada, Ürdün'ün yeri vardır, Türkiye'nin yeri yoktur. Ürdün'ün Irak'a uygula
nan ambargo dolayısıyla uğradığı kayıplar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kar
şılanmıştır, telafi edilmiştir, o sayede şimdi Ürdün ekonomisi düzlüğe çıkmıştır; ama, Türki
ye'nin uğradığı kayıplar hâlâ telafi edilmemiştir. 

1991 Temmuzunda sınırımıza doğru göç hareketi yoğun bir şekilde sürerken, Irak yöneti
mi, Türkiye'ye bazı mesajlar göndermiştir; daha Irak bölünmeden önce demiştir ki, "Gelin, 
Kuzey Irak'taki insanî yardımı, Türk Kızılay'ı olarak sizler dağıtın." Irak'ın şimdi bölünme
sinden sonra olduğu gibi değil, Irak bölünmeden, "Kuzey Irak'ta insanî yardımı Türk Kızı
lay'ı dilediği gibi dağıtsın" demiştir. Bir af yasası çıkarmıştır, göçü durdurmayı kabul etmiştir 
ve onu izleyen aylarda da, hepiniz anımsarsınız, Bağdat'ta Saddam Hüseyin ile Talabani ve 
Barzani bir araya gelmişler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —- Efendim, sizede konuşmanızı bitirmek için 3 dakika veriyorum. 
Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Teşekkür ederim. 
... ve bir demokratikleşme programı üzerinde anlaşmışlardır. Fakat, Kürt azınlıkların, Kürt 

unsurların da kabul ettiği bu demokratikleşme programını, Amerika Birleşik Devletleri engel
lemiştir. Amerika'nın amacı nedir?.. Amerika'nın amacı, daima kendisine bağımlı olacak bir 
Kürt devletini Kuzey Irak'ta yaratarak, hem Türkiye'yi hem Irak'ı hem de İran'ı sürekli olarak 
kontrol altında tutmaktır ve Ortadoğu petrolünün musluğunu elinde bulundurmaktır. Buna 
bir somut örnek vereyim: Sayın Başbakan Çiller, bu ekonomik ambargodan Türkiye'ye bir öl
çüde bağışıklık tanınmasını, en âzından yıllardır boru hattında tutulan ve boru hattını çürüten 
petrolün Türkiye tarafından boşaltılmasını talep ettiğinde, bir ara Amerika'nın da buna yu
muşak bakabileceği gibi bir izlenim doğmuş ve petrol fiyatları derhal, 19 dolardan 14 dolara 
inmiştir. Onun üzerine Amerika tutumunu katılaştırmış, "hayır, ben kesinlikle ambargonun 
kaldırılmasına razı değilim, petrolün boru hattından boşaltılmasına razı değilim" demiştir. Yani, 
kendi kendimizi aldatmayalım, Amerika'nın sorunu, Irak'ta bir rejim değişikliği değildir, tam 
aksine istese kolaylıkla devirebileceği Saddam Hüseyin'in kolu kanadı kırık olarak Bağdat yö
netiminin başında kalmasını istemektedir ve bunu da Amerika'nın Ortadoğu'daki egemenliği
ni sürdürmek için bir bahane gibi, bir umacı gibi kullanmaktadır. 

Türkiye bu durumda ne yapabilir? Benim görüşüme göre, Türkiye eğer Çekiç Güç'ün sü
resini bir süre daha uzatacaksa, bununla bağlantılı olarak Kuzey Irak'ta ve tümüyle Irak'ta 
bütün unsurlara -Kürt, Türkmen, Arap ve Süryanilere- huzur ve güven verecek bir planla orta
ya çıkmalıdır. Irak'ın Türkiye'den daha çok muhtaç olduğu bir başka ülke bugün yoktur. Onun 
için, Türkiye bu konumunu sorumluca değerlendirerek, Irak'a bazı şeyleri kolaylıkla kabul et
tirebilecek durumdadır. Irak'ın bütün halkına huzur ve güvenlik verecek ve Irak'ı demokrasi 
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yolunda adımlar atmaya yönlendirebilecek bir plan hazırlayabilir ve bunu bütün dünya kamu
oyu da olumlu bir şekilde karşılar. Eğer Hükümet böyle bir plana, Amerika'da VVashinton'da 
hazırlanmış olan bir planla değil Ankara'da, Türkiye'de hazırlanmış olan bir planla, tüm Irak'a 
huzur getirecek bir planla gelmiş olsaydı, o zaman daha kolaylıkla bu süreyi biraz daha uzat
ma yetkisi Hükümete tanınabilirdi. Fakat bugün bu yetkiyi tanımak, Türkiye'yi, bile bile, göz 
göre göre intihara sürüklemektir. 

Değerli arkadaşlarım, dün yapılan bir kamuoyu yoklaması da açıkça gösteriyor İd, Türk 
milleti, çok büyük çoğunluğuyla, bu Çekiç Güç ve "Huzur Harekâtı Operasyonu"na son ve
rilmesini istemektedir. Bildiğiniz gibi, Amerika, bazı ülkelerin kendisine yönelttiği haklı istek
leri reddetmek istediği zaman, "Ben de bu isteklerinizi kabul etmek isterdim; ama Ameriloı 
Birleşik Devletlerinde demokrasi vardır, parlamento, kongre vardır, onlara bunu kabul 
ettiremiyorum" demektedir. Eğer, Türkiye'de gerçekten milletimiz egemense... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, size 1 dakika daha süre veriyorum. 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Hükümet de bu argümanı kullanabilir ve "Türkiye Bü

yük Millet Meclisi, Türk milleti adına, bu Çekiç Güç'ün artık Türkiye'den gitmesini istiyor, 
Türkiye'de demokrasi vardır, ben de milletin bu isteğine uymak zorundayım" diyebilirdi; fa
kat bunu diyecek yerde, kim getirtti bilmiyorum; Amerika'dan gelen bir uzman Türkiye Bü
yük Millet Meclisine çağrılıyor, burada birtakım, kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen öz-
sunuşlar, brifingler düzenleniyor ve Amerikan kamuoyunun istekleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisine telkin ediliyor. Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Amerika'dan önce Türk Milleti
nin sesine kulak vermesini diliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. Hükümet 

konuşacak, bir sayın milletvekili daha konuşacak; tezkere üzerinde önergeler de var. Bu itibar
la, saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum 

Kapanımı Saati : 12.53 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İlhan Kaya (İzmir) 

ö _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum 

VI. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve bazı kanun tasarı ve tekliflerinin 

görüşme gün ve çalışma süresi ile Genel Kurulun 29.12.1993 Çarşamba ve 30.12.1993 Perşembe 
günlerinde 15.00-19.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oyları
nıza sunacağım: 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 118 Tarih : 28.12.1993 
28.12.1993 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 413 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hüküm

leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden Gündemin "Kanun 
Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 11 inci sırasına, Günde
min "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 83 üncü sıra
sında yer alan 287 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 12 nci sırasına alınarak görüşmeleri
ne Genel Kurulun bugünkü Birleşiminde yarım kalan işlerden önce başlamasının, bu iki tasan 
ve teklifin görüşmelerinin saat 24.00'e kadar bitirilememesi halinde görüşmelerin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılmasının ve Genel Kurulun 29.12.1993 Çarşamba ve 
30.12.1993 Perşembe günlerinde 15.00-19.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Eyüp Aşık 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap Şevket Kazan 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danış
ma Kurulu kararı kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tari

hinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1228) (Devam) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev sü
resinin 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına, Anayasanın 92 nci mad
desi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Bu Hükümet tezkeresi üzerinde gruplar ve bir sayın üyemiz söz alıp konuşmuşlardır. Şim
di, Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Çetin, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep)•— Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; grup sözcülerini ve bireysel olarak yapılan konuşmaları büyük bir dikkatle izledim. Bu 
konudaki bazı düşüncelerimi anlatmak istiyorum. 

Sanıyorum, konuşmaların bir bölümünde şöyle bir yanlışlık var veya şöyle bir yanlış anla
ma var: Çekiç Güçle bir Körfez Savaşı olduğu, bu Körfez Savaşında Irak'ın Kuveyt'i işgal etti
ği, oradan zor kullanılarak çıkarıldığı, ondan sonra Irak'a bir ambargo uygulanmakta olduğu, 
bu ambargonun da önemli bir ambargo olduğu ve buna bütün dünyanın da uymakta olduğu 
gerçeği unutularak, sanki, Çekiç Güç gidince, güneydoğudaki Gaziantep kamyonları işlemeye 
başlayacak ya da Habur Kapısındaki lokantalar açılacak, kuzey Irak'a veya Irak'a bizim ihra
catımız devam etmeye başlayacak!.. Hiç ilgisi yok. Yani, bunların çözümü başka, Çekiç Güç 
bunların çözümü değil. 

Elbette ki, Çekiç Güç de Irak'taki olayların bir sonucu, örneğin, Sayın Ecevit de bunu 
yaptı; yani, insanlar göç ediyor, terör artıyor... Bunların Çekiç Güç'le bir ilgisi yok. Tfcbiî, bir 
savaş oldu, o savaşın getirdiği birtakım sorunlar var. Sayın Ecevit de söyledi, gerçekten de, Irak'
tan sonra bu savaşın sonuçlarından en çok etkilenen ülke de Türkiye. Bütün bunlar doğru. 
Hatta, bizim, müttefiklerle konuşurken yaptığımız hesaplara göre, Türkiye'nin doğrudan veya 
dolaylı olarak kayıpları da 20 milyar dolara çıktı; böylesine büyük. Bütün bunlar yapılırken; 
yani, o dönemin Hükümeti Çekiç Güç'ü oluştururken, bu katkıları yaparken, ne o günkü Hü
kümet, ne de bu işte olan bazı başka ülkeler bunun bu kadar süreceğini tahmin etmemiş de 
olabilirlerdi. "Vani, Çekiç Güç'ü, o günkü ANAP Hükümeti getirirken bu oluşumu; 3,5 yıl Irak'ın 
böyle kalacağını, belki daha da kalacağını, tahmin etmemiş de olabilirler. Çünkü, bütün var
sayımlar buna göre yapılmış, örneğin; o dönemin hükümeti Türkiye'nin kayıplarını dikkate 
alarak o zaman bazı isteklerde bulunmuş. Başka ülkeler daha fazla isteklerde bulunmuş, daha 
çok olanak sağlamışlar; ama, o zaman da bazı isteklerde bulunulmuş, örneğin, o dönemin 
başlarında Türkiye'ye birtakım katkılar da yapılmış. Şimdi, hiçbir şey yapılmamış demek değil 
tabiî; ama bunların hepsi yetersiz, Türkiye'nin kayıplarını karşılamıyor, örneğin, 2 milyar 840 
milyon doları -bu son altı ay öncesine kadar olan rakam- hibe, 900 milyon doları kredi olmak 
üzere, Türkiye 3 milyar 800 milyon dolarlık bir katkı almıştır. Bu katkıyla Gaziantep veya Ur-
fa'daki insanların sorunu çözümlenebilmiş mi?.. O doğru; bunlar bütçe açığı için kullanılmış 
ya da başka amaçla kullanılmış. 

Yine, Sayın Ecevit de değindi; o zaman bir savunma fonu oluşturulmasına karar verilmiş. 
O savunma fonunun 5 yıllık miktarı 3,5 milyar dolar. 1 milyar dolarını Suudi Arabistan, 1 
milyar dolarını Kuveyt, 500 milyon dolarını Birleşik Arap Emirlikleri, 500 milyon dolarını Türk
iye, 500 milyon dolarını da Amerika Birleşik Devletleri vermiştir. Bugüne kadar orada 1 milyar 
doların üzerinde bir para birikmiş ve o para Amerika Birleşik Devletlerindeki bir bankada dur
maktadır. Sayın Başbakanımızın son gezisinde, hiç değilse bu paranın Türkiye'ye verilmesi ve 
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Türkiye tarafından kullanılması istenmiştir, çünkü, o para, yine Sayın Ecevit'in belirttiği gibi, 
F-16 uçaklarının ikinci bölümünün finansmanı ya da oluşumu için oluşturulan ve 5 yılda 3,5 
milyar dolan bulacak olan bir fon. O nedenle; yani, Irak yönetiminin Kuveyt'i işgal ettiği, bü
tün bunlara meydan verdiği gibi konular unutuluyor. 

Şimdi hangi noktadayız?.. Kuzey Irak'taki belirsizlik, istikrarsızlık sürüyor. Bunun ne za
man biteceği de çok açık belli değil. Onu kabul etmek gerekir; ama o konuda, özellikle ANAP'ın, 
örneğin; şunu söylemesini bir türlü anlayamadım: "Batı, böylece buraya geldi." Çağıran sizsi
niz. Yani, buraya geldiyse, sizin hükümetiniz zamanında çağrıldı. Kaldı ki, ben onu da çok 
kınamıyorum, o dönemde öyle öngörülmüştü; ama hiç değilse, buraya gelip, "Niçin bu buraya 
geldi?" sorusunu sormayın. Yani, "o niye geldi?" 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Niye geldiğini soran yok Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Burada var Siz diyorsunuz ki;''Batı, 

Çekiç Güç'le bölgeye girmiştir." "Girmişse, sizin hükümet zamanında girdi" diyorum ben de 
Söylediğiniz laf o. 

Sayın Engin Güner'in bir konusu daha var, üzerinde durmak istediğim. "Efendim, Parla
mentoya ayda bir rapor verilsin, bilgi verilsin ve 3 ay olsun." 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş hükümet zamanında, Parlamentoya, bırakınız bilgi verme
yi, Parlamentonun kararı olmadan kararlar oluşuyordu. Biz Hükümete geldiğimizde, Anaya
saya daha uygundur diye, Hükümet İçendi iradesiyle, aslında geçmiş uygulamalar devam etmiş 
olsaydı, Parlamentodan alınmış olan karara göre hiç buraya getirmeden de, geçmiş uygulama
ları dikkate alarak yapabilirdi. Nitekim bir defa da yaptı. Sırf Parlamentonun karar vermesi
nin Anayasaya daha uygun olacağı gerekçesiyle, Hükümet, kendi isteğiyle bunu Parlamentoya 
getirmeye başladı ve her zaman da Parlamentoya bilgi veriliyor. Zaman zaman, o konuda bir
takım yanlış uygulamalar olduğu zaman, yine de Parlamentoya bilgi verilmektedir ve verilme
ye devam edilecektir. 

Yine, Sayın Güner dedi ki; "Türk Hükümetinin bilgisi dışında müdahaleler yapılmıştır." 
Türk Hükümetinin bilgisi dışında değil o. Yine, Genelkurmayın yayınladığı bildirimlere 

göre, talimatlara göre, eğer bir uçak keşif uçuşu yaparken herhangi bir şekilde bir radarla karşı 
karşıya gelirse, bir radarla karşılaşırsa, radara karşılık ateş etme yetkisi var. O yetkiyi de veren 
karşılıklı anlaşma. O nedenle, "Efendim, önceden haber verilmeden ateş..." deniyor, önce
den, radara yakalanıp yakalanamayacağı ya da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalıp kalına
mayacağı bilinemez; ama, bilinen şey öyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman, o çerçeve 
içinde karşılık verme hakkı var, yetkisi var. Bunların hepsi Genelkurmayca sonunda kontrol 
edilmektedir. Yani, ne zaman bir radara yakalandı, nasıl oldu, niçin yapıldı; bütün bunlar bilgi 
içinde yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Irak'la ilişkiler önemlidir. Buna katılıyorum ve Türkiye hiç başka 
Ülkelerin durumuna bakmadan, Batının ya da müttefiklerinin ne yapacağını düşünmeden, kendi 
ülkesinin yararını dikkate alarak, bilindiği gibi, bir süre önce Irak'ta mazlahatgüzarlık açtı. 
Oradaki Büyükelçiliğimiz tüm kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Hatta biz, diğer bakanlık
ların ticaret müşavirlerini, kültür müşavirlerini ve diğer müşavirlerini göndermeleri için de ta
lepte bulunduk. Bizim, Irak yönetimiyle ilişkilerimiz devam ediyor. Ben, her gittiğim uluslara
rası toplantıda Irak Dışişleri Bakanı ya da Başbakan Yardımcısıyla görüşmeler yapıyorum. An
kara'da, her istediğinde, Irak Büyükelçisiyle görüşmeleri sürdürüyor. 
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O nedenle, bu konunun çözümü, Irak ile oradaki unsurların barışçı bir yöntemle diyalog 
kurarak anlaşmalarıyla mümkündür; yani, Çekiç Güç'ün gidip gitmemesiyle Kuzey Irak'taki 
sorunlar çözülmez. Kuzey Irak'ın ya da oradaki bütün unsurların; Türkmenlerin, Arapların, 
Kürt kökenlilerin, hepsinin sorununun çözümü, Irak yönetimiyle bu unsurlar arasında kurula
cak olan diyalogla, olabildiğince demokratik bir yöntemle, işbirliğiyle çözülebilir. Türkiye, o 
konuda her türlü katkıyı yapıyor; ama, Irak yönetiminin de en az Türkiye kadar, en az başka 
ülkeler kadar özen göstermesi gerekir. Irak yönetimi, bu konuyu başkasına havale ederek ko
nunun içinden çıkamaz, örneğin, Irak yönetimi, bir süredir Kuzey Irak'a elektrik vermemek
tedir. Kuzey Irak'taki Türkmen ve Kürtlerin birçoğu kışı elektriksiz geçirmektedirler. Ben, New 
York'ta Irak Dışişleri Bakanıyla yaptığım görüşmede "Neden kendi vatandaşınıza elektrik ver
miyorsunuz? Böylece, bunları giderek kendinizden uzaklaştınyorsunuz" dediğim zaman, "Ora
daki vatandaşlar elektrik faturasını ödemiyorlar, onun için vermiyoruz" dediler. "Oradaki va
tandaşlarınızın gücü yok ki elektrik parasını ödesin; ama, vatandaşlarınızı niçin elektriksiz bı
rakıyorsunuz?" dedim; ama bir çözüm bulunamadı. 

Geçen hafta Irak Büyükelçisiyle yaptığım görüşmede yine bu konuyu dile getirdim. Bu 
sefer de, "Trafolarda bazı malzemelerin eksik olduğu ve bu nedenle de elektrik verilemiyor" 
dedi. "Bunları bize söyleyin, biz bunları derhal karşılayabiliriz. Bu konuda birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyine başvurarak -ki, bunlar ambargo kapsamına girmemektedir- bunları biz 
derhal karşılayabiliriz. Bunların listesini bize verin, bunları yapalım" dedik. 

Bugünkü Irak yönetimi, Kuzey'deki kendi vatandaşlarını kendisine bağlayabilmek için, 
kendisiyle bütünleştirmek için en ufak bir çaba göstermiyor ve bu konuların sadece başkaları
nın hassasiyeti ve dikkatiyle sona ermeyeceğini de bilmesi lazım. 

Sayın milletvekilleri, bir kere, bazı gerçekleri kabul etmek gerekir. Yani, eğer Çekiç Güç'
ün gitmesiyle, dünya, Kuzey Irak'taki ilgisinden vazgeçeceğini ye bunlara ilgi duymayacağını 
düşünüyorsak aldanıyoruz. Çekiç Güç olsa da, olmasa da, Türkiye orada olsa da, olmasa da, 
dünya kamuoyu ve devletler, Kuzey Irak'taki gelişmelerle, oradaki insanların insan haklarıyla, 
insanî sorunlarıyla çok yakından ilgilidirler. 

Savaş öncesinde olduğu gibi -çünkü böyle bir izlenim de var, konuşmalardan bunu 
sezinliyorum- Irak, yani Saddanİ yönetimi, Kuzey Irak'ta her türlü baskıyı yapacak, hatta Türkiye 
de kendi sınırlarını kapatarak bunlara göz yumacak ve dünya da buna sessiz kalacak diye dü
şünüyorsak, kesinlikle bu mümkün değildir; dünyanın böyle bir şeye göz yumması mümkün 
değildir, Türkiye'nin buna göz yumması mümkün değildir. Yani, savaş öncesinde ya da daha 
önceki soğuk savaş yıllarında olduğu gibi, baskıyla, sindirerek, kimyasal silah kullanarak in
sanları yok edecek ve böylece baskı altında tutup, soruna çözüm getirecek; dünya da buna ses
siz kalacak... Bu, mümkün değildir. Buna dünya da sessiz kalamaz, Türkiye de sessiz kalamaz. 
O nedenle, bunu beklemek son derece yanlıştır. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Dünya, Bosna-Hersek olaylarına niye sessiz ka
lıyor ve göz yumuyor? Burada da bizim haysiyetimiz çiğneniyor. 

Bosna-Hersek'te olan katliamlara kimse aldırmıyor. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Gü-

ner "Türkmenler yeni hatırlanmıştır" dediler; hayır, yeni hatırlanmış değil; yani, Türkmenler
le, sizin Hükümetiniz zamanında başlayan, oradaki partilerle ilişkileri daha da artıran yakın 
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ilişkilerimiz var, insanî yardımlar da devam ediyor. O nedenle, bugün hatırlanmış diye bir ko
nu yoktur. Her türlü ilgi kesinlikle sürdürülüyor. 

Sayın Gül konuşmasında, güneydoğudaki ekonomik sorunlarla, terör sorunlarıyla Çekiç 
Güç'ü karşılaştırdı. Çekiç Güç gittiği zaman güneydoğudaki ekonomik sorunlar bitmez. Gü
neydoğudaki terörün de Çekiç Güç'le bir ilgisi yok. Çekiç Güç güneydoğuda görevli değil, Çe
kiç Güç?ün Türkiye'nin güneydoğusunda bir görevi yok; orada herhangi bir şey yapması söz 
konusu değildir. Görevli olduğu alan, Kuzey Irak'tır ve Kuzey Irak'daki gelişmelerdir. 

"Hükümet baskı altında..." dediler. Değerli arkadaşlarım, bu sözler birkaç defa daha söy
lendi. Bugün biz hükümetiz, dün başkaları hükümetti, yarın başkaları hükümet olabilir; ama, 
böyle kelimeleri Meclisin içinden çıkmış hükümetlere, Türkiye'nin yararlarını her şeyin üstün
de tutan hükümetlere, böyle çok basit bir biçimde, "Baskı altındadır, baskı ile karar veriyor" 
demek, son derece yanlıştır. Bu, hem Parlamentoya saygısızlıktır, hem de yüce millete saygısız
lıktır. Hükümet, kimsenin baskısı altında değildir; kendi öz iradesiyle ve ülkesinin yararını dikkate 
alarak karar almaktadır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) — Söylediklerine sen de inanmıyorsun. 
MUKADDER BAŞEÖMEZ (İstanbul) — Bir de tersini yapın bakalım. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Söylediğine kendin de inanmıyorsun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Kuzey Irak'

daki sorunun çözümünü, bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Çekiç Güç'ün bu
günkü düzenlemesi, Irak'ta ortaya çıkan durumun yarattığı riskleri karşılamak için düşünül
müş, kendine özgü bir düzenlemedir ve bizden önceki hükümet zamanında yapılan bir düzen
lemedir. Çekiç Güç'ün, Kuzey Irak'daki ya da Irak'taki sorunu çözüme ulaştırma gibi bir iddi
ası da yoktur, böyle bir amacı da yoktur; olamaz da. 

Peki, Irak'taki sorun nasıl çözülür?.. Irak'taki sorunun çözümü şudur: Irak yönetimiyle 
kuzeydeki grupların ya da diğer grupların, sorunlarını barışçı şekilde Irak yönetimiyle çözme
leri gerekir. Bunun dışındaki çözümler, çözüm değildir, bunun dışındaki çözümlerin, Türki
ye'ye de, Irak'a da, yöreye de bir yararı yoktur. O konuda Türkiye, her türlü katkıyı yapmakta
dır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Yani, bir yandan Irak'a, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları söylenirken, öte yandan, ilgili ülkelerle konuşmalar ya
pılarak ambargonun bir an önce kaldırılmasının yararı üzerinde durulmuştur. 

Irak'ın, bir an önce uluslararası toplumla barışması lazım. Bütün bunlara Irak yönetimi
nin sebep olduğu unutulmamalıdır. Bu olaylar için başkaları fırsat arıyordu; bütün bunlar doğru 
olabilir; ama, aynı zamanda yöneticilik öyle şeyler gerektirirki, buna fırsat vermemelidir. Yani, 
bu olayların, başından itibaren Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başladığı unutuluyor. İzninizle, bu 
noktada şunu söylemek istiyorum: O günkü Genel Başkanımız Sayın İnönü, parti genel baş
kanı olarak çok eleştirilere rağmen, böyle durumlar ortaya çıkmaması için, Bağdat'a kadar 
gitti. O günkü ortamda Saddam'a, Saddam yönetimine "Bir an önce Kuveyt'ten çıkmasının, 
hem kendilerinin, hem bölgenin, hem dünya yararına olacağı" söylendi. 

Mitterand önerilerde bulundu. Dünya ülkeleri, Mitterand'ın bu önerilerine karşı tepki gös
terdi; ama, bütün bunlara rağmen, Saddam yönetimi Kuzey Irak'tan çıkmadı. Hâlâ bugün de, 
dünya ile barışmasının bir önkoşulu olarak, Kuveyt'in bağımsızlığını kabul etmiyordu, her tö
rende, her bayramda "Kuveyt bizim 19 uncu vilayetimizdir" ifadesini kullanagelmektedir. 
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Körfez ziyaretinden yeni geliyorum. Körfez ülkelerinin hepsinin endişeleri var. Yani, etraf
taki büyük ülkeler ya da nüfusu kalabalık ülkeler, "işte, burası benim vilayetimdir, alacağım 
derse bir gün, bizi kim koruyacak?" diye sürekli endişe içindeler. O nedenle, Irak yönetiminin, 
bir an önce, haklı haksız, bu tartışmalara girmeden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
tüm kararlarına uymaları, dünya ile barışmaları, ambargonun kalkması ve Irak'ın kendi va
tandaşlarıyla bir yolla bunları konuşarak, çözüme ulaştırması gerekir. Bunun dışındaki hiçbir 
çözüm, çözüm değildir; Çekiç Güç buna çare bulamaz. Çare, Irak'la diyalogu da sürdürerek, 
bunu sağlamaktır. Türkiye olarak, Hükümet olarak, o konuda üzerimize düşen her türlü göre
vi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 

Bu arada Sayın Engin Güner'in "Evet; ama, 3 ay olsun, 4 ay olsun" demesini anlamak 
da mümkün değil. Yani, bunun ilkesi doğruysa, Hükümet, Türkiye'nin yararını, Türkiye'nin 
çıkarını dikkate alarak, istediği zaman kaldırma yetkisine sahiptir. Yani, "Bunun 3 ayı doğru
dur, 6 ayı yanlıştır, 4 ayı doğrudur" gibi sözleri söylemek, bence biraz da çelişki oluyor. Bu 
çelişkiden kurtulmak gerektiğine inanıyorum. Gerektiğinde, elbette ki Hükümet bunu kaldıra
caktır; ama, bu kararı verirken, 'Geçmişte sen şöyle söyledin, ben böyle söyledim" tartışmala
rına girmeden, bugün ülkenin yararı, ülkenin çıkarı neyi gerektiriyorsa, ona göre karar vermek 
gerekir. Geçmişte bu doğru yapılmıştır, yanlış yapılmıştır; bunun tartışmasına girmiyorum. 
önemli olan, bugün Türkiye'nin yararı buradadır, Türkiye'nin çıkarı buradadır. Çekiç Güç'ün 
gitmesi halinde ortaya çıkabilecek olan sorunlar veya muhtemel sorunların getirebileceği so
nuçlar, Türkiye'nin yararına değildir, çıkarına değildir. 

O nedenle, Hükümet olarak 6 ay daha bu sürenin uzatılmasını Yüce Meclisin onayına su
nuyor, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İkinci kişisel konuşma hakkı Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu'na ait; buyurun 

efendim. 
Sayın Köylüoğlu, konuşma süreniz 10 dakika. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Temmuz 1991 

tarihinde, Anadoluda bulunan, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın güney cephesi olan Adana'nın İn
cirlik Üssünde konuşlandırılan, süresi 5 kezdir uzatılan, çokuluslu silahlı gücün, Çekiç Güç'
ün süresinin altıncı kez 6 ay daha uzatılmasına ilişkin Hükümet teklifinin görüşüldüğü bu otu
rumda kişisel söz almış bulunuyorum. Düşüncelerimi Yüce Meclise arz etmeden önce, Sayın 
Meclis başkanını ve değerli milletvekillerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dönemin Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut özal'ın, 
bu Çekiç Güç'ü, o zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a kabul ettirmeye uğraştığı sıralar
da, bir gazeteci 19 Temmuz 1991 tarihli haberinde "hükümet ve Dışişleri çevrelerinin umudu, 
Çekiç Güç'ün 3 ay sortra misyonunu tamamlayıp, Türk topraklarından ayrılması doğrultusunda" 
diyordu. 3 ay değil, aradan 29 ay geçti, Çekiç Güç hâlâ Türkiye'de, Çekiç Güç hâlâ Incirlik'te. 
Çekiç Güç, ne zaman bu şehit kanıyla sulanmış topraklardan gidecektir diye, gerçekten merak 
ediyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün Çekiç Güç, Devleti Aliyei Osmaniye'nin kapitülasyonlar döneminde, alacaklarını tahsil 
etmek için Osmanlı Devletinin kendisinin davetiyle gelen ve yabancı ülkelerin temsilcilerinden 
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oluşan Düyun-i Umumiyeye, Genel Borçlar idaresine benzemektedir. (RP sıralarından "bravo" 
sesleri ve alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) Atmak istiyorsunuz atamıyorsunuz, tutmak is
tiyorsunuz tutamıyorsunuz... Bu, Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde bir kamburdur. (RP sıra
larından "bravo" sesleri ve alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti, bu kamburu sırtında taşıyarak 2000'li yıllara gidemez. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Sırtımızda böyle kamburlar taşıyacak idiysek, neden ulusal Kurtuluş Savaşı verdik?.. (RP sıra
larından "bravo" sesleri ve alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) Çokuluslu güçler, ülkemiz 
toprakları üzerinde bayraklarını dalgalandıracaklarsa, Amerikan, ingiliz, Fransız emperyalist
leri Incirlik'te olacak ise, neden bağımsızlık savaşı verdik? (RP sıralarından "bravo" sesleri 
ve alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Atatük'ün, İnönü'nün, Kuvayı Milliyecilerin, Nene Hatunların, Sütçü İmamla
rın, Şahin Beylerin, Yılankıranların kemikleri sızlamaktadır. (ANAP, RP, CHP, BBP ve MHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Neden mandacılığı Sivas'ta kovduk? Neden Antep'i Gazi 
yaptık, Urfa'yı Şanlı yaptık, Maraş'ı Kahraman yaptık? (RP, ANAP, CHP, MHP ve BBP sıra
larından "bravo" sesleri, alkışlar) Neden Karayılanlara ulusal destanlar yazdırdık? Bakın, An-
tepliler Karayılan için ne diyor; 

Karayılan der ki, harbe oturak 
Fransız cephesinden haber getirek 
Nerede düşman varsa orada bitirek 
Vurun Antepliler namus günüdür, 
Vurun Türk uşağı namus günüdür. "(RP, ANAP, CHP, MHP ve BBP sıralarından "bravo" 

sesleri, alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, bu türküleri niye söylettik?.. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza edelim, Bakın, arkadaşımız ne güzel 

konuşuyor. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, is

ter Musul, Kerkük hayalleriyle olsun, ister bir koy 20 al politikasıyla olsun, ister Çekiç Güç'e 
biraz daha süre verelim; dağınıktır, toplansınlar üç dört ayda giderler diye süre uzatma taleple
riyle olsun, şu anda Türkiye, paçasını kaptırmış durumdadır. (RP, ANAP, DEP, CHP, MHP 
ve BBP sıralarından alkışlar) 

Çekiç Güç'e "git" desek de, Çekiç Güç'e "kal" desek de sorunlar vardır arkadaşlar. Yani, 
yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal. Türkiye, bu kapandan kurtulmalıdır, Türkiye, bu
na layık değildir. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer Çekiç Güç Türkiye'de konuşlandırılmazsa, Su
riye'ye, Güney Kıbrıs'a gider düşüncesiyle Çekiç Güç'ün süresini uzatacak isek, bu demektir 
Ki, Çekiç Güç hiçbir zaman Türkiye'den gitmeyecektir. Çünkü, Güney Kıbrıs da oradadır, Su
riye de oradadır. 

Yine, söylendiği gibi, Irak'a demokrasi geldiği zaman veya Saddam Hüseyin'in gitmesiyle 
Türkiye'den Çekiç Güç gidecekse, bu gidişle, Irak'a demokrasi gelmeyecektir; bu gidişle, Sad
dam Hüseyin de, Irak'ta devrilmeyecektir, Irak'tan gitmeyecektir. Saddam Hüseyin'in Irak'
tan gidişine ve Irak'ta demokrasinin gelişmesine endeksli bir Çekiç Güç, Anadoluda daha uzun 
zaman kalacağa benzemektedir. Geçici olarak Türkiye topraklarında konuşlandırılan çokuluslu 
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Çekiç Güç'ün konuşlandırılma amacı her ne kadar insanî olarak belirtilmekteyse de, Çeldç Güç'-
ün konuşlandırılma amaa, insanî değil, stratejiktir, Çekiç Güç'ün konuşlandırılmasının sebe
bi, geçici değil, süreklidir. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

ABD ve Batı emparyalizminin amacı, Ortadoğu petrollerinin üzerine oturmaktır. İnsanî 
amaçlarla yabancı bir ülkeye çokuluslu bir güç göndermek gerekiyorsa, bu ülkelerin başında 
Bosna-Hersek, Karabağ ve Azerbaycan gelmeliydi. (RP, ANAP, CHP ve MHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, bölgede geçici olarak konuşlandırılan Çekiç Güç, ABD'nin, Ortadoğu ve petrol stra
tejisi açısından bakıldığında, Çekiç Güç'ün kalıcı olduğu açıktır. Sembolik gibi gözükse dahi, 
Çekiç Güç'ün asıl amacı, ABD bayrağını Kuzey Irak'ta, Körfez petrolleri, üzerinde dalgalan
dırmaktır. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çöküş sürecindeki hasta Osmanlı imparatorluğu bile 
Balkanlardaki iç ayaklanmaları bastırmak için, düveli muazzamanın, emperyalist güçlerin yö
netiminde bir kuvayı inzibatiye kurulmasına izin vermemiştir, biz niye veriyoruz; Türkiye Cum
huriyeti Osmanlıdan daha mı hastadır? (ANAP, RP, CHP, MHP ve BBP sıralarından "bravo" 
sesleri alkışlar) 

Türkiye'nin, Batı emparyalizminin, komşularımızın doğal kaynaklanna yönelik çokulus
lu bir askerî harekât üstü olarak kullanılması, Türkiye'nin piyon olarak kullanılması, bağım
sız bir devlet onuruyla dünyada ilk kez ulusal kurtuluş savaşı vermiş olan, manda ve himayeyi 
reddetmiş bir geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışır mı?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bunlar mandacı. 
AZİMET KÖYLÜOGLU (Devamla) — Emperyalizmi 73 yıl önce bu topraklardan kovan, 

yedi düvele başkaldıran bu kahraman, bu gazi Meclise, Türkiye Cumhuriyetine, bizlere yakış
maz diye düşünüyorum. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 milyon insanın silah altında olduğu, sadece 12 
milyon insanın NATO ve Varşova Paktında silah altında bulunduğu, uzayında silahlanma ya
rışının sürdüğü, nükleer silahlanma yarışının çılgınca devam ettiği, 1 milyar insanın aç, 2 mil
yar insanın işsiz olduğu; emperyalistler başta olmak üzere, her yıl 900 milyar doların silahlan
ma için harcandığı bir dünyada yaşıyoruz. 

Silahlanmanın denetlenmesine ilişkin yapılan anlaşmaların çoğu, somut bir silahsızlan
ma süreci başlatmamıştır. Biz, artık bunlarla yetinmemeliyiz. Aynı gezegeni paylaşıyoruz. Ba
rışın ve dünyanın güvenliğinin evrensel bir sorumluluk olduğunu bilmeliyiz. Nükleer silahların 
karşılıklı olarak eritilmesini talep etme hakkımız vardır. 

(mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —- Sayın Köylüoğlu, konuşmanızı bitirmek için 3 dakika da size veriyorum; bu

yurun. (RP sıralarından "5 dakika verin Sayın Başkan" sesleri) 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Emperyalist güçlerin konuşlandırılmadığı bir dünya, 

bir Türkiye isteme hakkımız vardır. Uzayın, denizlerin silahlanma yarışından muaf tutulması
nı isteme hakkımız vardır. Askerî uydusuz, uzayıyla, dünyasıyla silahsız ve savaşsız bir dünya 
istiyoruz. Alternatifi olmayan dünya'nın güvenliğine sahip çıkmalıyız. Dünyada barışa, insan 
haklarına, hukuka, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmalıyız. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — SHP'lileri silkele. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arz ettiğim 

şekilde, Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye'yi dünyada silmek isteyen dış 
güçler var. Biz, Ortadoğu'da ABD'nin ileri karakolu değiliz. (RP ve CHP sıralarından alkış
lar) Biz, ABD'nin Ortadoğu bekçisi, biz ABD'nin Ortadoğu jandarması ve sıçrama tahtası da 
değiliz. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) Türkiye, çokuluslu güçlerin hava meydanı da değil
dir. (RP sıralarından alkışlar) Türkiye, yol geçen hanı da değildir. Türkiye, bir muz cumhuri
yeti de değildir. (RP sıralarından alkışlar) 

Biz, bağımsız yaşamayı, büyük bedeller ödeyerek kazanan bir ulusuz. Bunca bedel ödeye
rek kazandığımız bağımsız yaşama ülküsünden ödün vermeyi kimse bizden beklememelidir. 
Biz, onurlu ve haysiyetli yaşamayı isteyen bir ulusuz. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Söyle, Hükümet istifa etsin. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Biz, bağımsız ve onurlu yaşamayı, "Bağımsızlık 

benim karakterimdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. (CHP sıralarından alkış
lar) Hiç kimse bize onurlu yaşama dersi veremez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, tarihini soykırım ipoteği altına sokmaya ça
lışan; Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorgulayarak, misakı millî sınırlarımızı bozmaya çalı
şan; Kıbrıs ve Ege gibi ulusal sorunlarımızdan bizi ödün vermeye zorlayan dünyanın jandar
ması ABD'yi, Ortadoğu ve Ermeni şovenizmi konusunda takındığı tavrından dolayı kınıyo
rum. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Bu duygularla, ulusal ve evrensel sorunlarını aşmış, iç ve dış güvenliğini sağlamış, komşu 
ülkelerle arasındaki dostluğu pekiştirmiş; topraklarında emperyalist güçlerin olmadığı, savaş
sız, silahsız, barış içerisinde, üzerinde keyifle yaşanan bir Türkiye diyorum. 

Bu duygularla, beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum; sağo-
lun, varolun. (RP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Köylüoğlu. 
Sayın milletvekilleri, tezkere üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Tezkereyle ilgili verilmiş değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak'ın bütünlüğünün korunmasının, Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasetinin temel ilkele

rinden biri olduğunu; ve Türkiye Cumhuriyetinin, Kuzey Irak ahalisini vahim insan haklan 
ihlâllerine karşı korumaya öncelikli bir insanî görev olarak gördüğünü dikkate alarak; "huzur 
Sağlama-İI" Projesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin uygun göreceği nitelik 
ve nicelikteki kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin denetimi altında olmak kay
dıyla ve onun istemi üzerine sırf yukarıda yazılı insanî amaç içerisinde, Türk Silahlı kuvvetleri
ne yardımda bulunmak için, Türkiye Cumhuriyeti Ülkesine 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren 
3 ay süreyle kabulüne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 28 Aralık 1993 günü 
karar verilmiştir. 

Coşkun Kırca M. Tınaz Titiz İrfan Köksalan 

İstanbul Ankara Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde konuşlandırılan çok uluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak 

hükümetçe TBMM'ye sunulmuş olan karar tasarısındaki "31 Aralık 1993 tarihinden itibaren 
6 ay süreyle uzatılmasına" ibaresinin, "31 Aralık 1993 tarihinden itibaren 3 ay süreyle uzatıl
masına ve her ay TBMM'ye Hükümet tarafından çokuluslu gücün faaliyetlerine ilişkin bilgi 
verilmesine;" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

A. Mesut Yılmaz M. Oltan Sungurlu Eyüp Aşık 
Rize Gümüşhane Trabzon 

Hasan Korkmazcan M. Ülkü Güney Engin GÜner 
Denizli Bayburt • İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Gerekçe : 
Ülkemizde konuşlandırılmasına izin verilen ve kısaca "Çekiç Güç" olarak bilinen çoku

luslu gücün, ülkemizde konuşlandırılmasından beri yürütmüş olduğu faaliyetler konusunda 
kamuoyunda bir tedirginlik ve güvensizlik mevcuttur. Ortadoğu bölgesinde cereyan eden geliş
meler ve yaşanan terör olayları, söz konusu gücün, burada, huzur ve istikrarı sağlayacağına 
dair inancı büyük ölçüde sarsmıştır. 

Gücün, görev süresinin daha ne kadar süreceğini dahi bilmeyen Hükümetin, bu konuda, 
kendisine dışarıdan gelen talepleri sadece onaylayan bir konumdan kurtulması ve bu gücün 
görev süresinin bitimi konusunda millî menfaatlerimize uygun doğru kararları müttefiklerimi
ze enpoze etmesi gerekmektedir. Her seferinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve kamuoyunu 
yeterince bilgilendirmeden son dakikada bu görev süresini adeta otamatik olarak uzatmak, bu 
konuda, Türkiye'nin, hiç bir inisiyatifi olmadığı anlamını vermektedir. 

Çekiç Güç'ün, Türkiye'nin kontrolünde tutulabilmesi ve faaliyetlerinin iyi denetlenip izle
nebilmesi, ülke menfaatlerine aykırı muhtemel davranışlarını önlemek ve bu konuda, Türki
ye'nin, hassasiyet ve kararlılığını göstermek amacıyla, uzatma süresinin üç aya indirilmesi ya
pılacak en akılcı davranış olacaktır. Bu gücün faaliyetlerinin denetlenmesi, kamuoyunun ve 
Yüce Meclisin bu faaliyetler konusunda aydınlatılması ve doğru biçimde bilgilendirilmesi şart
tır. Bu bakımdan da, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümet tarafından aylık bilgi verilme
si zorunlu görülmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürecek biçimde konuşlandırılmış bulunan ve hem var

lığı, hem de eylemleriyle Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyen; ulusal bütünlüğümüze karşı 
tehdit oluşturan PKK terörüne, Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boşluğunu sürekli kılarak ör
gütlenme alanı yaratan Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmamasını; Kuzey Irak'ta yaşayan 
Kürt kökenli Irak vatandaşlarının can güvenliğinin korunmasını da Irak'ın toprak bütünlüğü
nün korunması anlayışıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlık görevi olarak, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin gözetimine verilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 



XB,M.M. 1 : m 28 . 12 . 1993 O : 3 

Uluç Gürkan trfan Gürpınar Hasan Basri Eler 
Ankara Kırklareli Edirne 

Coşkun Gökalp Haydar Oymak Faik Altun 
Kırşehir Amasya Antalya 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Gerekçe : 
Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması, özünde, Türkiye'nin kendi çıkarlarını gözeten 

bağımsız dış politika anlayışının terkedilmesi ve bunun yerine yabancı güçlere endeksli kalın
ması anlamına gelmektedir, özellikle de ÂBD'ye boyun eğilmesi niteliği taşımaktadır. 

Kendimizi kaldırmayalım.. Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta bağımsız bir devletin doğuşuna hiz
met etmektedir. 

CHP sözcülerinin TBMM Genel Kurulu'nda daha önce de vurguladığı gibi, Kuzey Irak'
ta bağımsız bir devletin oluşumu Türkiye'nin çıkarına mıdır, değil midir? öncelikle yanıtlan
ması gereken soru budur. 

Çıkarına ise, Koalisyon Hükümeti'nin izlediği palitikada bir yanlışlık yoktur. Çekiç Güç'e 
devam yolundaki oylarımızı gönül rahatlığı içinde verebiliriz. 

Peki, ya böyle değilse.. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devletin doğumu Türkiye'nin ulusal 
çıkarlarına uymuyorsa.. Çekiç Güç'ü onaylamak herhalde hiçbirimiz için mümkün olmamalıdır. 

Bir diğer önemli konu.. Çekiç Güç-Kuzey Irak-PKK terörü arasındaki ilişkidir. 
Çekiç Güç, Kuzey Irak'taki otorite boşluğunu sürekli hale getirmekte, bu durum da PKK 

terörü için örgütlenme alanı oluşturmaktadır. 
"Vamsıra, Çekiç Güç ile PKK terörü arasında doğrudan ilişki olduğu yerli ve yabancı ba

sında sürekli tartışma konusu olmaktadır. 
Nihayet, Çekiç Güç'ün Iconuşlandırılma biçimi ile gerçekleştirebileceği eylemler Türkiye'

nin egemenlik haklarını ciddi biçimde zedelemektedir. 
Türkiye, komşularıyla uzun yıllar birlikte olmuştur, olmaya da devam edecektir. Çekiç Güç 

uygulamasının oluşturduğu örnek komşularımız bakımından Türkiye'ye olan güveni sars
maktadır. 

Komşularımızla başkalarının çıkarları için karşı karşıya gelmek doğru değildir. 
Çekiç Güç'ün ortaya çıkardığı bu olumsuzluklar bütün açıklığıyla gözler önündeyken, sü

resinin uzatılmasını ulusal bağımsız dış politika kapsamında değerlendirmeyi CHP Milletve
killeri olarak anlamakta güçlük çekiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet tezkeresinde bir gerekçe değişikliği talebi, var; onu da 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hükümet tezkeresinin beşinci satırındaki "gelişmeleri" kelimesinden 

sonra, "Irak'ın bütünlüğünün korunması, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının temel il
kelerinden biri olduğundan" ibaresi ile, 
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Altıncı satırındaki 'mani olmak" kelimesinden sonra "Türkiye Cumhuriyetinin, Kuzey 
Irak ahalisini vahim insan hakları ihlallerine karşı korumayı öncelikli bir insanî görev olarak 
gördüğünü dikkate alarak" 

İbaresinin eklenmesini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergelerden Sayın Coşkun Kırca'nın önergesinin 
bir bölümünü, Hükümet -zannedersem- kendi tezkeresine de almış vaziyette. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)— Bir bölümü olmaz... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika, bir açıklayayım da... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bir bölümü olur mu, böyle bir önergede? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) —- Aykırılık sırasına göre işleme konur. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırca ve arkadaşlarının verdiği önergenin birinci bölümün

de yer alan ifadeyi, Sayın başbakan, verdiği bu tezkereyle kendilerinin talep ettikleri metin içi
ne almayı kabul ediyorlar. İkinci bölüm ise süreyle ilgilidir. Süreyle ilgili olarak verilen öner
geyle, ANAP'in verdiği önerge arasında müddet bakımından paralellik vardır. Bunu belirtmek 
istiyorum efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, niye yorum getiriyorsunuz önergeye? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırca, eğer benim bu açıklamama uyuyorsa, önergesini ya 
geri alır veya ANAP'ın önergesiyle birleştirerek oylayacağım. 

Sayın Kırca salonda mı efendim? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Efendim, benim sorduğum soruya cevap vereceksiniz. (ANAP ve RP sırala

rından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, bir önergenin yansını bir önergeyle birleştiri-
yorsunuz, yarısını başka bir önergeyle. Nasıl oylayacaksınız?.. 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 
Sayın Aşık, o konuda bize bir talep geldi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kendisi talep ettiyse, önergesini geri alır. < 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, sizin önergenizin, "Irak'ın bütünlüğünün korunması

nın, Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasetinin temel ilkelerinden biri olduğunu ve Türkiye Cum
huriyetinin, Kuzey Irak ahalisinin vahim insan hakları ihlallerine karşı korumaya yönelik bir 
insanî görev olarak gördüğünü dikkate alarak" ifadesi, hükümetin son verdiği değişiklik tez
keresi içinde yer aldı. Önergenin öteki bölümü... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ne ilgisi var!., 

BAŞKAN — Arkadaşlar, niye bağırıyorsunuz... Şurada, bir meseleyi çözeceğiz... (ANAP 
ve RP sıralanndan gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yanlış uygulama yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bu durumda, Hükümetin verdiği tezkeredeki ifadeyle, sizin öner-
genizdeki ifade ayni; Bunu oylamanın anlamı yok o zaman. (ANAP ve RP sıralarından gü
rültüler) 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Müsaade buyurur musunuz... 
BAŞKAN — Sayın Kırca, biz, önergeler üzerinde tartışma açmıyoruz. (ANAP ve RP sı

ralarından gürültüler) 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Tartışma yapmıyorum; ama, önerge benim, manası olup 

olmadığının takdirini ben bilirim. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum... Lütfen efendim... (ANAP ve RP 

sıralarından gürültüler) 
Sayın Kırca, lütfen yerinizden söyleyiniz. Buyurun... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, bu gibi önergeler üzerinde daha önce müzakere açılmamıştır; ama, 

bir açıklama yapsınlar. Lütfen susunuz... (ANAP ve RP sıralarından "Kürsüden açıklama 
yapsın" sesleri) 

Sayın Kırca, o zaman, buyurun kürsüden açıklama yapın. (ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem Hükümete, iki arkadaşımla birlikte verdiğim önergede, konunun siyasî çerçe

vesini çizen ve bugüne kadar; yani Temmuz 1991'den beri bu istikamette çıkan Meclis kararla
rında mevcut bulunmayan, çok önemli iki hususu eklemek lütfunda bulundukları için teşek
kür ederim. Yalnız, kanaatim şudur ki, mesele, sadece Hükümetin burada beyan ettiği ve takip 
edeceğinden yüzde yüz emin olduğum hassasiyeti, Hükümetin gösterdiğini ilan etmekten iba
ret değildir. Sürenin kısaltılması, Meclisin bu konuda göstereceği hassasiyetin dünyaya ilanı 
demektir. (ANAP ve RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Bu Meclis, mesuliyete sahip 
bir Meclistir. Bu Meclis, herhangi bir kararını, Çekiç Güç gitsin veya kalsın kararını; ki, her 
şeye rağmen zannediyorum ki, Çekiç Güç'ün mahzurları da, faydaları da bu Meclisçe çok iyi 
bilinmekte ve Meclis şu şartlar içerisinde Çekiç Güç'ü Türkiye'den çıkarmak niyetini göster
memektedir. (SHP sıralarından "Ne oldu yani şimdi" sesleri ve gürültüler) Bir dakika efen
dim, tahammül edin... öyleyse, siz susun efendim... (ANAP ve RP sıralarından "bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, konuşmanıza devam ediniz. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Şimdi, sözüm şudur: Ancak, benim önergemdeki son prag-

rafın ayrı olarak oylanması doğru olur; ama, ANAP'ın önergesiyle birleştirilmesi doğru pl-
maz; çünkü ben, ANAP'ın önergesinde yer alan, ezcümle, "Hükümetin ayda bir Meclise ra
por vermesi" hükmünün Anayasamız açısından doğru olmadığını, Amerika'da geçerli olan 
bu usulün, Türkiye'de, Meclisin denetim yetkilerine sahip olmasına mukabil -sözlü soru ve ge
nel görüşme konulardaki gibi- Amerika'da meclislerin bu yetkilere sahip olmamasından ileri 
gelen bir tatbikat olduğuna inanıyorum. Onun için, bu görüşe katılamıyorum. Bu sebeple, her 
iki önergede teklif ettiğimiz müddetler ayrı olsa bile, benim önergemin son pragrafının, ayrı 
olarak oylanmasının usulüne uygun olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Coşkun Kırca'nın yaptığı açıklamaya Başkan olarak katıl

mıyorum; çünkü, ANAP'ın önergesinde "her ay Meclise bilgi verilmesi" konusundaki ibare, 
bir temennidir; önerge olmaz. Bu itibarla, süreyle ilgili... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, süreyle ilgilidir. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, önergeler üzerinde tartışma açmıyoruz, öteden beri de 

geleneğimiz böyledir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Başkan yorum yapamaz efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... O bakımdan, sadece süreyle ilgili bölümünü oylayacağız. 
Lütfen okuyunuz.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Efendim, önergeleri ayrı ayrı oylayınız. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sizin yapmanız gereken, verilen öner

geleri ayrı ayrı oylatmanızdır. Sizin yaptığınız, hem ANAP'tn önergesini oylatmamak hem de 
Sayın Kırca'nın önergesini yürürlükten kaldırmaktır. Başkanlık Divanının böyle bir yetkisi yoktur. 
tki önergeyi birleştirip kendi kanaatinize göre böyle bir uygulama yapamazsınız, önergeleri 
ayrı ayrı oylatınız, kendi kafanızdan üçüncü bir önerge yaratamazsınız. Meclis Başkanlık Di
vanının böyle bir yetkisi olamaz. 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sayın milletvekilleri, bugüne kadar burada yaptığımız uygulamalar aynıdır. Şimdi, iki ta

ne önerge var. İkisinde de Çekiç Güç'ün süresinin üç ay uzatılması isteniyor. (Gürültüler) 
Sayın Hasan Korkmazcan, lütfen oturunuz. 
Şimdi, böyle olunca, paralellik var. 
Hükümetin değişiklik tezkeresini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan Hükümet Tezkeresinin beşinci satırındaki "gelişmeleri" kelimesinden 

sonra "Irak'ın bütünlüğünün korunması, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının temel ilke
lerinden biri olduğundan" ibaresi ile, 

Altıncı satırındaki "mani olmak" kelimesinden sonra "Türkiye Cumhuriyetinin, Kuzey 
Irak ahalisini vahim insan hakları ihlallerine karşı korumayı öncelikli bir insanî görev olarak 
gördüğünü dikkate alarak" ibaresinin eklenmesini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, bu tezkere, Hükümetin tezkeresi; kendi sundukları metinde 
bir değişiklik yapmak istiyorlar. Eğer bu metni kabul ederseniz, Sayın Coşkun Kırca ve arka
daşlarının verdiği önergenin birinci kısmı zaten kabul edilmiş oluyor. 

Değişiklik tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, buradan başlayamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... (Gürültüler) 
Lütfen sayalım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet tezkeresini oylamıyorum, değişiklik tezkeresini oyluyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, Hükümetin değişiklik tezkeresini oyluyorum. (ANAP ve RP sıra

larından gürültüler) 
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Lütfen, oturur musunuz... 
Oylamayı sayalım. 
OöUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, burada mesele Çekiç Güç'ün süre

sidir. Asıl olan Çekiç Güç'ün süresidir. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, burada oyladığım kısımda süre yok, sadece... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Burada hukukçular var; bu, yanlış bir şey. Burada 

oylanan süredir. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, şurada bir şeyde anlaşmamız lazım. Ben, "Kabul edenler" de

dim, lütfen... Kabul edenler.. 
Sayıyoruz arkadaşlar. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Gerekçe oylanmıyor, süre oylanıyor. Böyle bir oy

lama olmaz; süre oylanıyor. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Hükümetin değişiklik tezkeresi kabul edilmiştir. Bu du

rumda... (Gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, biz Hükümetin tezkeresini kabul etmiş de

ğiliz ki, onun üzerinde yapılan bir tadilatı kabul edelim. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, Hükümetin değişiklik teklifi var, o bölümünü kabul ettiniz... 

(Gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ona bizim yetkimiz yok; onu kendileri yapsın. 
BAŞKAN — Tezkereyi tekrar değişiklik şekliyle oylarınıza sunacağım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne münasebet. Hükümetin tezkeresini kabul etmeyen bir 

Meclis, değişikliğini nasıl kabul eder? 
BAŞKAN — Sayın millevtekilleri, diğer önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak'ın bütünlüğünün korunmasının Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasetinin temel ilkele

rinden biri olduğunu; ve 
Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Irak ahalisini vahim insan hakları ihlallerine karşı koru

mayı öncelikli bir insanî görev olarak gördüğünü dikkate alarak; 
"Huzur Sağlama-H" projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin uygun gö

receği nitelik ve nicelikteki kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin denetimi altında 
olmak kaydıyla ve onun istemi üzerine, sırf yukarıda yazılı insanî amaç içerisinde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine yardımda bulunmak için, Türkiye Cumhuriyeti ülkesine, 31 Aralık 1993 tarihin
den itibaren üç ay süre ile kabulüne Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin Genel kurulunca 28 Ara
lık 1993 günü karar verilmiştir. 

Coşkun Kırca (istanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın millevtekilleri, üç ay hususunun açık oyla oylanması hususunda, Re
fah Partisinden Sayın Şevket Kazan, Abdüllatif Şener, Fethullah Erbaş ve arkadaşları tarafın
dan verilen önergenin açık oya sunulması konusunda, bir önerge vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 116 ncı maddesinde, aynen, "Anayasada, kanunlarda ve 
tçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda 
kaide olarak işaret oyuna başvurulur." 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet, o, kanunlarda. 
BAŞKAN — Her yerde efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O, kanunlarda. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... Size izah edeyim arkadaşlar. 

Bakın tçtüzüğün sekizinci kısım birinci bölüm; oylamalarla ilgili genel ilkeler kısmında 
ne diyor: Orada, üç çeşit oylamanın biçimini açıklıyor ve "Anayasada, kanunlarda ve tçtüzük
te açık veya gizli oylama yapılmasın zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide ola
rak işaret oyuna başvurulur." Devamı da var: "tçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen 
hususlarda, oylamaların işaretle yapılması zorunludur" diyor. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O, kanuda öyle. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanızı rica edeyim... Anayasada, tçtüzükte veya her 

hangi bir kanunda önergenin açık oylamayla yapılacağı yolunda bir hüküm vardır? Yok. Ol
madığı için; aksine, İçtüzüğe... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu, kanun değil... 
BAŞKAN — Sayın Kazan.lütfen beni dinler misiniz... Aksine, tçtüzüğün 88 inci madde

sinde, kanunlann değiştirilmesine ilişkin olarak verilen bütün değişiklik önergelerinin işaret 
oyuyla yapılacağı belirtilmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu, kanun değil ki... 

BAŞKAN — lamam, Bu itibarla, açık oylama istemi kabul edilmemiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nasıl olur Sayın Başkan; öyle şey mi olur? 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum... (RP sıralarından gürültüler) Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, önergeyi oylayamazsın... (RP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, bu senin yaptığın Başkanlık makamını sui
istimaldir. Ne içtüzük tanıyorsun ne Anayasa tanıyorsun; hiçbir şey tanımıyorsun. Bir madde 
getiriyorsun, burada uyguluyorsun. Bunu yapamazsın. 

BAŞKAN — Efendim, sizin yaptığınız, Meclisi çalıştırmamak için giriştiğiniz bir eylem
dir. (RP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, İçtüzüğü okuyoruz. 

Sayın Kazan, lütfen oturur musunuz, rica ediyorum. 

H. ULLTÇ GÜRKAN (Ankara)—Amerika'dan madalya gefecek sana. 

BAŞKAN — Efendim, artık oylamayı yaptık, bitti. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, başka bir şey söyleyeceğim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Aşık, buyurun, ne diyorsunuz?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Usul hatası yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Mesela, ne yaptım? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Az önce Hükümetin verdiği ek önergeyi öncelikle oyladınız. 
BAŞKAN — O da değişiklik önergesiydi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bir saniye efendim... 
Diyelim ki, bundan sonra aykırılık sırasına göre, en aykırı önerge kabul edildiği takdirde, 

o zaman... 
BAŞKAN — Burada aykırılık yok Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hükümetçe, eğer... 
BAŞKAN — Hayır, burada aykırılık yok. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —- Bir saniye efendim... Sözümü bir bitireyim, 
Hükümetin ek önergesi ne ifade eder, diğeri kabul edildiği zaman? Veyahut da biraz önce 

hükümetin getirdiği esas önerge kabul edilmezse; o ek önergeyi Meclis kabul etti; o ne olacak 
o zaman? 

BAŞKAN — Efendim, ben açıklayayım bunu size... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — İkincisi, İçtüzüğün 119 uncu maddesi "en az onbeş milletveki

linin yazılı istemine bağlıdır" diyor. 
BAŞKAN — Bağlıdır; ama, hangi konuda? Açık oylama yapılması gereken hallerde... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Herhangi bir önergede.., 
BAŞKAN — Efendim, bakın... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Eğer... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Önerge değil. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Dilim sürçtüğü için söyledim. 
Bakın, eğer İçtüzükte, özel olarak işaret oyuna başvurulacağı belirtilmediyse... 
BAŞKAN — Evet... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Böyle, bu karar için, "Çekiç Güç için veya Olağanüstü Hal 

için özel olarak işaret oyuna başvurulacak" diye bir hüküm yok. Bu takdirde "onbeş kişi baş
vurduğu takdirde açık oylama yapılır" diyor. Şimdi, İçtüzükle ilgili iki tane usul hatası yaptı
nız. Eğer devam edecekseniz, o zaman istediğiniz kararı istediğiniz gibi çıkaracaksınız; ama 
yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Peki, 119 uncu maddenin birinci fıkrasını okuyalım: "Anayasa, kanunlar 
ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık 
oylama yapılması en az onbeş milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır" diyor. Burada işaret oyu 
var mı? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Burada olmaması halinde... 
BAŞKAN — Olmaması halinde... Ama, 116 ncı madde genel bir hükümdür ve tümünü 

kapsıyor. . 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, 116 ncı maddede öyle bir hüküm yok. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, ben şimdi işlemi yaptım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yapamazsın böyle bir şey. (RP sıralarından gürültüler, sı

ra kapaklarına vurmalar) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar... (Gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, olmaz böyle bir şey. Nasıl yaparsın? (Bir 

grup RP milletvekili kürsü önünde toplandı) 
BAŞKAN — tdare Amirleri, lütfen, sükûneti temin eder misiniz... Rica ediyorum. (RP 

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — tdare Amirleri ne yapsın? Yanlış işlem yapıyorsun. Ne İç

tüzükten anlıyorsun, ne Anayasadan anlıyorsun. Bırak yahu bu rezaleti. Her oturumda bunla
rı yapıyorsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bakın, eğer oturmazsanız oturuma ara vereceğim... Lütfen otu
rur musunuz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Oturmuyorum niye oturacağım... Böyle başkanlık ya
pılmaz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, usul tartışması açın. 
BAŞKAN — Efendim, usul hatası yok. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Adil davran, adil!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kanun oylaması değil bu yahu; işaretle oylayacaksın! 
BAŞKAN — Tezkere üzerindeki oylamayı zaten açık oylama suretiyle yapacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Usul tartışması açın. 
BAŞKAN — Hayır, usul hatası yok. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bize göre var; iki kere yaptın... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — önergeleri oylayacaksın; ne münasebet. 
BAŞKAN •— Lütfen oturur musunuz??.. Lütfen arkadaşlar, oturur musunuz yerinize?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Usul tartışması açın, hepsi 20 dakika sürer. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Üç aylığı oylayacaksın!., öyle yağma mı var!.. Yapamaz

sın; bu kanun değil. 
BAŞKAN — Bakın, bu Meclisin çalışması, herkesin vicdanî sorumluluğuna bağlı. Lütfen 

oturur musunuz... (kürsü önünde gürültüler) Lütfen arkadaşlar, oturur musunuz yerinize.. (Kürsü 
önünde gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Usul tartışması açın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, usul tartışması açılacak bir şey yok. Lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu kanun değil, tezkere; onu oylayacaksın arkadaş!.. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, bakın, her zaman, çıkıyorsunuz, Meclisi çalıştırırı amaya çalı

şıyorsunuz. Lütfen oturur musunuz... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Çamur atma... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır efendim; yapacaksın, onu oylayacaksın, üç ayı oy

layacaksın!.. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sen Çekiç Güç'e mi çalıştırıyorsun Meclisi? Va

tan davası bu, vatan!.. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen oturur musunuz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır efendim; oylayacaksın!.. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Neyi kaçırıyorsun?.. 
EYÜP AŞB£ (Trabzon) — Sayın Başkan, usul tartışması açın. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, usul bakımından yanlış yaptın. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hayır efendim!.. Sen, oylayacaksın!.. 
BAŞKAN — Peld, birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kopanran Saati : 15.02 

— — — — — © — — — — — — 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.15 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), AH Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tari

hinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1228) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev sü
resinin 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılması konusundaki Hükümet tez
keresi üzerindeki müzakerelere devam ederken, salondaki gürültü nedeniyle birleşime ara ver
miştim. 

Şimdi, çalışmalarımıza devam ediyoruz. (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, içtüzüğe aykırı hareket ediyorsu
nuz. 64 üncü maddeye göre söz istiyorum; söz vermeniz zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bakın, şu yüce çatı altında, hepimizin birbirini anlaması la
zım. Burada, sağlıklı görev yapabilmemiz için de, herkes kendi vicdanî sorumluluğunu içinde 
duyarak, birbirimize yardımcı olmamız lazım. 

Lütfen oturun... Bakın, arkadaşlar geldiler, orada konuştuk... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Engelleme yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Ben engelleme yapmıyorum. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Şu İçtüzüğe göre, 64 üncü maddeye göre, usulsüz

lükten dolayı söz istiyorum. Engelleme yapmazsanız, bana söz vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha önce Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın verdiği, 
Çekiç Güç'ün görev süresinin, daha doğrusu bu çok uluslu gücün görev süresinin... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — önergeleri yanlış sırayla oyluyorsunuz. 
BAŞKAN — ... üç ay uzatılması konusunu oylarınıza sunmuştum, reddedilmişti. Şimdi, 

ANAP Grubunun önergesini okutuyorum : ... (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

(RP ve CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —- Sayın Başkan, önergemizle ilgili bir açıklamamız 

olacak. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum, lütfen oturur musunuz, önergenizi oku
tuyorum?.. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sıra yanlış!.. (Bir grup milletvekili kürsü önünde toplandı) 
"Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak..." 

(RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sıra yanlış!., öyle şey olmaz!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, yanlış idare ediyorsunuz. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Kendi bildiğini yapma, lütfen önergeleri sırasıyla, doğ

ru dürüst okut. 
BAŞKAN — Bir dakika değerli arkadaşlarım... (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — En aykırı önerge bizimki... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, siz ne istiyorsunuz?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Açık oylama yapacaksınız!.. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Açık oylama istiyoruz. 
BAŞKAN — tdare amirleri, lütfen görevlerinizi yapın. Birtakım insanlar, Meclisi çalıştır-

mamaya uğraşıyor. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Olmaz böyle şey yahu!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, izah edeyim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Açık oylama yapacağım deyin, oturalım. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz?.. (Gürültüler) Arkadaşlar, bir oturun, ondan sonra 

konuşalım. Oturun yerinize, böyle nasıl konuşalım?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, aykırılık derecesine göre oylayın. En ay

kırı önerge bizimki... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Açık oylayacaksınız!.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, birisi izah etsin bana... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Açık oylama yapacaksınız!.. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Açık oylama istiyoruz... 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz arkadaşlar... Demin, açık oylamanın hangi hallerde 

yapılacağını izah ettim. Lütfen oturun... (Gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Aykırılık derecesine göre oyla!.. 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre oylayacağım zaten. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bizim önergemizden başlamanız lazım, en aykırı öner

ge bizim önergemiz. 
BAŞKAN — Bir dakika; oturur musunuz; izah edeceğim!.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Neden korkuyorsun?.. 
BAŞKAN — Sayın Uluç Gürkan, burada bağırmakla bir şey halledemezsin. Burada mil

letvekiliyiz ve hepimiz milletvekilliği sıfatına uygun hareket etmek zorundayız. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sen keyfî tutumunla ne halledeceksin? Oturduğun yere 

uygun hareket et. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Otur yerine!., (Kürsü önünde toplanan milletvekilleri 

arasında itişmeler) 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Sana ne oluyor?!. 
BAŞKAN — Arkadaşlar oturun yerinize... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara).— Böyle kim vurduya gidemez... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bana söz verin, ben oturtacağım. 

Tlıtumunuz hakkında söz istiyorum, vermek zorundasınız. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Bu işin hukuku var, tüzüğü var... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Açık oylama yapacağınızı söyleyin, oturalım. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, oturun... Ben size izah edeceğim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Söyleyin, oturalım... 
BAŞKAN — Efendim, niye beni tahakküm altında... Ben, doğrusu neyse onu yapacağım. 

(Gürültüler) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, 64 üncü maddeye göre söz istiyo

rum, vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum... 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Oymak, yaptığım her şey doğru, arkadaşlarla da konuştum. Bu, bu

günkü mesele değil ki... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Açık oylama istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bayrak, lütfen oturur musunuz... (RP ve CHP sıralarından gürültü

ler) Arkadaşlar, oturun diyorum... Lütfen oturun yerinize... Yahu, bir oturun, ifade edeceğim 
bazı şeyleri... Lütfen oturur musunuz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu önergeyi açık oylayacaksınız!.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum; vermek zo

rundasın. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, aykırılık sırasına göre okutmak zorun

dasınız, , 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir oturun, ondan sonra konuşalım. (Gürültüler) oturun arkadaşlar!.. Lüt

fen oturur musunuz... (Gürültüler) Arkadaşlar, lütfen oturun, ondan sonra bir şeyler ifade ede
ceğim, konuşacağız; yani, buradan bir şey kaçırmadık ki... (Gürültüler) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Bu ülke, senin babanın çiftliği değil. Senin babanın çiftliği 
değil bu ülke... 

BAŞKAN — Şimdi, Uluç Gürkan, kabahat bende; ben seni kontenjandan milletvekili adayı 
seçtim de... Kabahat bende... (CHP sıralarından "Yuh!..." sesleri) 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sen de Danışma Meclisi üyesiydin. 
BAŞKAN — Doğru. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Danışma Meclisinden geldin sen. Utanmıyor musun!.. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz arkadaşlar... (Bir grup CHP'Ii milletvekili kürsü önüne 

geldi) 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Danışma Meclisinden geldin sen; 12 Eylülün artığısın, sen 

12 Eylülün kalıntısısın; Danışma Meclisinden geldin sen... 
BAŞKAN'— Hayır, yalan bir şey söylemedim ki... Buyurun, rica ederim... 
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İBRAHİM ÖZDÎŞ (Adana) — Danışma Meclisinden geldin sen. 
BAŞKAN — Tamam... Peki... Doğru; Sayın özdiş, tamam... 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Ayıp, ayıp!.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Oymak... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Saygılı ol!.. Sen kimsin de kontenjandan getirdin?.. Say

gılı ol!.. 
BAŞKAN —- Sayın Gökalp, rica ediyorum... Rica ediyorum... Oturur musunuz... (CHP 

sıralarından gürültüler) Tamam... Peki... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Saygılı ol, saygılı!.. Şu Meclise saygılı ol!.. 
BAŞKAN — Ben herkese saygılıyım... Ben herkese çok saygılıyım... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şu Meclisi, şu oturumu rezil ettin. 
BAŞKAN — Ben çok saygılıyım. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen kendine sahip ol, kendine! Şu oturumu rezil ettin. 

(RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Tamam. 
önergeyi okur musunuz... (Gürültüler) Arkadaşlar, lütfen oturur musunuz... (CHP, RP 

ve ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) önergeyi okutayım yahu... (CHP, RP ve 
ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Aykırılık sırasına göre... 
BAŞKAN — Önergeyi okutayım, ondan sonra gereğini yapacağım canım... (CHP, RP ve 

ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
Okur musun... Oku yahu!.. Oku arkadaşım!.. 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) — Efendim, ama... 
BAŞKAN — Tamam, sen oku... (CHP, RP ve ANAP sıralarından sır akapaklanna 

vurmalar) 
Sayın Asiltürk, açacağım; oturun!.. (CHP, RP ve ANAP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bu adam görevini yapmıyor, değiştirin!.. 
Sana oku diyor, sen okumuyorsun kardeşim. 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) — Hayır, ben görevimi yapıyorum efendim, görevi

mi yapıyorum, yapıyorum... (CHP, RP ve ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, ben size ne dedim?.. Yerinize oturun, önergeyi okuyalım, ge

rekirse usul tartışmasını açacağım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Oturttum hepsini, oturttum işte... (CHP, RP ve 

ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Oku önergeyi!.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Aykırılık sırasına göre. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — önerge okunmaz ki... (CHP, RP ve ANAP sırala

rından sıra kapaklarına vurmalar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak, 
Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan karar tasarısındaki "31 Aralık 1993 
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tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına" ibaresinin "31 Aralık 1993 tarihinden itibaren 
üç ay süreyle uzatılmasına ve her ay Türkiye Büyük Millet Meclisine Hükümet tarafından ço
kuluslu gücün faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmesine" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

A. Mesut Yılmaz 
Rize 

ve arkadaşları 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu 
olduğu belirtilmeyen hususlarda da, 15 üyenin yazalı istemde bulunması halinde açık oya baş
vurmanın mecburî olup olmadığı hakkında 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, oylamadan önce açıklama ya
pacağım. 

BAŞKAN — Tamam, bir dakika... Arkadaşlar, durun... Ben ne söyleyeceğim... 
Sayın Korkmazcan, bir durun... Bir konuşayım, ondan sonra... (RP sıralarından gürültüler) 
Lütfen arkadaşlar, bir durun, ifade edeyim... 
Bu önergenin oylamasının da açık oyla yapılmasını istiyorlar. Ben, daha önceki önergede, 

önergelerin açık oylama yoluyla oylanıp oylanmayacağı konusunu oyladım. Ancak, Genel Ku
rulda çok itiraz var; buyurun, usul tartışması açıyorum. 

Buyurun Sayın Asiltürk. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, usul tartışmasından önce, önergey
le ilgili bir açıklama yapacağım... Değişiklik önerimiz var... 

BAŞKAN — Efendim, artık usul tartışması açtık ve önergeyle ilgili açıklama usulden de
ğildir. 

Buyurun Sayın Asiltürk. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, aleyhinde... 
BAŞKAN — Eyüp Bey daha önce istemişti. (CHP sıralarından "Hayır" sesleri) 
Buyurun efendim. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında şu 
Mecliste her meseleyi gayet rahat bir şekilde görüşüp, konuşup neticeye bağlayabiliriz; bir tek 
şartla : Usule riayet edilmesi şartıyla. Şimdi, elimizde bir İçtüzük var, Başkanın bu İçtüzüğü 
uygulaması lazım; ama, bundan önceki birleşimlerde de, gördük ki, Başkan, bu tçtüzük yok
muş gibi hareket ediyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Doğru!.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bu İçtüzükten size okuyayım; benim söz istemem, 

söz talebim hangi haktan doğuyor, neden dolayı ben söz isteyebiliyorum ve Başkan neden do
layı bana söz vermeye mecbur : "Madde 64. — Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gün
deme veya Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet..." İşte, şimdi ben bunu talep 
ediyorum. Bu, İçtüzüğün 64 üncü maddesiyle düzenlenmiş. "... usule ait konular, diğer işlem
lerden önce konuşulur" diyor; "konuşulabilir" demiyor, "konuşulur" diyor. Yani, bu İçtüzüğü 
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ya reddederiz "yok" deriz, yahut da, varsa, buna uyarız. Daha sonra "Bu yolda bir istemde 
bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz 
verilir" denilmektedir İçtüzüğün 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında. Bu içtüzüğü siz mi çı
kardınız; siz çıkardınız; uygulanması gerekir mi. Gerekir... Peki, niçin uygulanmıyor?.. 

İçtüzük konusunda yeterli görüşü olmayan bazı arkadaşlarımız olabilir, yerlerinden bağı-
rabilirler; ama, eğer bu hakkın elde edilmesi bir harple oluyorsa, Meclisin birleşimine iki kere 
ara verdirtmesine varacak kadar büyük gürültüyle oluyorsa, buna nasıl "Hak" diyorsunuz siz? 
Böyle hak mı olur? (RP ve CHP sıralarından alkışlar) Şuradaki iki grup bütün gücüyle diret-
medikten sonra bu hak elde edilemiyorsa, böyle haktan bahsedilmez; kimse kendini aldatmasın!.. 

Eğer bu içtüzük hükümleri uygulanırsa, kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Buradaki 
arkadaşlarımız, içtüzüğün imkânları içerisinde, sayısal ekseriyeti eriyle her şeyi geçirebilirler; 
ama, içtüzük hükümlerine uymak kaydıyla... "Biz, hem içtüzüğü tanımayacağız hem burayı 
istediğimiz gibi idare edeceğiz hem de siz bize tabi olacaksınız" denirse, kimse bu davranışı 
bizden beklemesin. 

içtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz verilmesi lazımken verilmiyor; söz verilmesi mec
buriyet olduğu halde, Başkan, idare amirlerini çağırıyor, "şunları şuradan uzaklaştırın" diyor. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — işte söz verdi ya? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Nasıl veriliyor, böyle şey mi olur? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — önergelerde açık oylama yapılmasına ilişkin hüküm var 

mı?!. Hangi tüzük maddesi bu?.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — ikincisi, esas ihlal konusunu, arkadaşlarıma ga

yet kısa bir şekilde ifade edeyim : 
ilgili arkadaşlar, dikkatle okuyanlar, içtüzüğe aşina olanlar bilirler; içtüzüğün 88 inci mad

desinde, kanunlarla ilgili olarak, kanun tasarıları veya teklifleriyle ilgili olarak, bir maddenin 
reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya metne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri
nin bu önergeleri için, son fıkrayla bir düzenleme getirilmiştir: "önergeler bu müzakerelerden 
sonra, işaret oyu ile, ayrı ayrı oylanır" deniliyor/Hangisinin oylanacağı da maddenin başında 
belli, üstünde yazıyor : Bir maddenin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya metne mad
de eklenmesi hakkındaki bütün önergeler işaret oyu ile oylanır. Bunlann başka türlü yapılması 
hakkında bir önerge verilirse, o nazan itibara alınmaz; bunlar belli. 

Arkasından 116 ncı madde geliyor : "... açık veya gizli oylama zorunluluğu yoksa, kaide 
olarak, işaret Oyu kullanılır" deniliyor. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Doğru; ama!.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bakın, sözlerimi dikkatle dinleyin. "Açık veya gizli 

oylama zorunluluğu yoksa, kaide olarak, genel hüküm olarak işaret oyuyla oylanır..." 
Değerli arkadaşlarım; ama, içtüzük 116 ncı maddeden ibaret değildir, bir de 119 uncu mad

desi var. 
119 uncu maddede açık oylama istemiyle ilgili söylenilen husus ne? 

ALt ESER (Samsun) — Ne? "oylama lazımsa" diyor. Bu durumda oylama lazım değil ki. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — 119 uncu maddede, işaret oyu veya gizli oy zorun

lu değilse, eğer böyle bir zorunluluk içtüzüğün herhangi bir yerinde mevcut değilse, böyle bir 
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zorunluluk getirilmemişse, kaidenin dışında, genel kaideye aykırı -aykırı demek yanlış olur-
genel kaideye uymamak şeklinde, eğer 15 milletvekili açık oylama yapılmasını talep ederse, bu 
yerine getirilir deniliyor. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — "Açık oy" mu diyor? Bu açık oylama değil ama!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) —Açık oy... 
Demek ki, genel kaide olarak, açık oylamanın yapılması bir kurala bağlanmış. Bu kural 

nedir?.. Bu kural, 116 ncı maddedeki genel kural olan işaret oyunun, 119 uncu madde ile, 15 
milletvekilinin talep etmesi halinde, bu şekilde yapılacağını ifade ediyor. Yani, eğer herhangi 
bir konuda, İçtüzüğün bir yerinde bir mecburiyet yok ise, bu mecburiyet olmayan hallerin ta
mamında geçerli olmak üzere, 15 milletvekili isterse -nerede olursa olsun, kanunlarla ilgili de
min okuduğum konuların dışında-açık oylama yapılır. 

Şimdi, Başkanlığa geçen arkadaşın, İçtüzük bilgisinden bu kadar yoksun olduğunu ben 
kabul etmiyorum. Burada ne yapılıyor?.. Burada, bir nevi engelleme yapılıyor; yani, haklar 
engelleniyor, hakların kullanılmasına mani olunuyor. Bu yanlış bir yoldur; bununla bir yere 
gidilemez. Bununla bir yere gidilemeyeceğini geçmişte de gördük, şimdi de işte görüyoruz, bundan 
sonra da göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkandan rica ediyorum: Şu İçtüzüğe uyması halinde, prob
lemlerin yüzde 90'ı hallolur, bu İçtüzüğün verdiği hakların kullanılmasına da mani olma im
kânı yoktur. Demin ifade ettiğim tarzda, eğer 15 kişi bu oylamayı talep ediyorsa, mutlaka bu 
oylamanın, yani açık oylamanın yapılması lazımdır. 

Başka usulsüzlük nedir?.. Sayın Başkan burada şunu fark etmelidir. Burada yapılan oyla
ma, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması oylamasıdır; yani, Çekiç Güç'ün görev süresinin 
uzatılmasının gerekçelerinin oylanması değildir. Bir şeyi iyi bilmek lazım : Burada Çekiç Güç'
ün görev süresi uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Hiçbir gerekçe olmadan, "millî menfaatlan-
mıza uygun olduğu için" diye, Hükümet bunu gönderebilir, öyle bir gerekçeyle de geçebilir 
veya çok çeşitli gerekçeler de olabilir. Gerekçeler önemli değildir; burada oylanan, Çekiç Güç'
ün görev süresi uzatılacak mıdır uzatılmayacak mıdır konusudur. Dolayısıyla, eğer biz oyla
mada, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasını reddedecek olursak -şu anda bilinmiyor, oy
lamada belli olacak- o zaman, Sayın Başkanın, daha önce önerge olarak oyiayıp da Meclisin 
kabul ettiği şeklinde ortaya koyduğu, karara bağladığı hususlar ne olacak? Ne olacak? (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum, müdahale etmeyin... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yok mu olacak?.. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir dakikanız var efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Onun için, oylamalar yapılırken, aykırılık derece

sine göre oylanacak; en aykırı önerge Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önergedir. Diyorlar 
ki, bu Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması değil, tamamen kaldırılması lazımdır. Bu öner
geden başlanacak; oylanacak. Ondan sonra, üç ay süreyle uzatılması talebi vardır, o oylana
cak, sonra da Hükümetin önerisi oylanacak. Bu kadar basit bir meseleyi problem haline getir
mek elbette Başkanlığın büyük bir hatasıdır. Umuyorum ki bu son olsun; ama, bu temennide 
bulunurken, bu ümidimin gerçekleşeceğine dair fevkalade büyük endişelerim vardır. 

Hepinize saygıyla selamlıyorum. (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Lehinde, Sayın "Yaşar Topçu; buyurun, 
"YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bir süredir, Meclis 

oturumlannda, içtüzükle ilgili olarak, muhalefete mensup arkadaşlarımız, itirazlarını itiraz 
olmaktan çıkarıp, Meclisi çalıştırmamaya, Başkanlık Divanını, zorla, kanaatları dışında işlem 
yapmaya icbar etmek için... (RP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne alakası var!.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — ... Tüzük dışı, Anayasa dışı... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne Anayasası?.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — İşte, İçtüzük burada!.. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN— Lütfen efendim... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) —... taleplerini buraya getiriyorlar. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, siz konuştunuz; lütfen dinleyin... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — içtüzük diyen arkadaşlarımız, buradan "içtüzük içtüzük" 

diye bağıran arkadaşlarımız içtüzüğün nasıl uygulanması gerektiği konusunda, kendi kanaat
lerini ve düşüncelerini, Başkanın yerine geçerek, zorla bu Meclise kabul ettiremezler. (DYP sı
ralarından alkışlar, ANAP ve RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — İçtüzüğü sen mi biliyorsun? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — içtüzük "Talepler konusunda Başkan ve Divan karar verir' • 

diyor. Siz talepte bulunuyorsunuz, Başkan da karar veriyor. Diyelim ki yanlış karar verdi, far-
zediniz yanlış karar verdi; ama, karar verme yetkisi, hakkı ona ait. Eğer, burada, siz onun yeri
ne karar verir, her seferinde "hayır, bizim dediğimizi yaparsınız; bizim dediğimizi yapmazsa
nız biz Meclisi çalıştırmayız" derseniz, o zaman, siz, baştan zaten içtüzüğe aykırı hale gelirsi
niz. (RP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Teslim mi olacağız?.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi gelelim sizin dediğinize... Beyler, ben birkaç defa

dır, özellikle Refah Partisinin değerli başkanvekili arkadaşımıza giderek, daha önceki uygula
malarda da, özellikle bu açık oylama uygulamalarında, bilgilerinin yanlış olduğunu, halisane, 
kendilerine arz etmeye çalıştım; şimdi de size çalışayım. Evvela -içtüzüğü hep kendi düşündü
ğünüz yönde yorumlayabilirsiniz de- benim söylemek istediğim şu : Burayı icbar edemezsiniz; 
burada, Başkanlık Divanında, yetki ve hak Başkana ait. Başkanın tutumunu beğenmeyebilirsi
niz de... İşte buyurun, size müzakere açtı... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bize değil!.. İçtüzüğün dediği... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir saniye efendim... Biz sizi dinledik... 
Şimdi, bakınız, burada, Başkan "içtüzüğün 116 ncı maddesi genel bir kural koymuştur; 

119 uncu maddesi de açık oylama isteminin nasıl yapılacağını göstermiştir" dedi. 
Şimdi, oylanan husus nedir? Bir Hükümet tezkeresidir. Hükümet tezkereleri içtüzüğün 

hangi maddesine göre buraya geliyor? 52 nci maddesine göre geliyor. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, önerge üzerinde lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir saniye efendim... 
içtüzüğün 52 nci maddesi der ki, "Resmî tezkereler..." işte bir tezkere; Başbakanlık bir 

tezkere göndermiş. Bu tezkere Anayasaya göre, Genel Kurulun onayına tabi olduğu için oylanı-
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yor; onayına tabi olmasa, sadece bilgiye sunulmuş olacak. Demek ki, işlem sebebi İçtüzüğün 
52 nci maddesi ve oylama sebebi de Anayasa. 

Şimdi, 116 ncı maddede, "kaide olarak, başkaca", yani "açık oylama ve gizli oylama mec
buriyeti olmayan hallerde, kaide olarak..." deniliyor. 

Sayın Grup Başkanvekili arkadaşım, zatıâlintz bilirsiniz, bütün arkadaşlarım da bilir, kai
denin yeni deyimi kuraldır. Kural, mecburiyet, zorunluluk demektir. Tabiî, 52 nci maddede başka 
bir kural olmadığına göre, yani "hükümet tezkereleri şöyle oylanacaktır" diye bir ayrı kural 
olmadığına göre, bu tezkere, Anayasanın onaylama görevi bakımından, 116 ncı maddeye tabi
dir. 116 ncı maddeye tabi olunca da, kaide olarak işaret oyuna tabidir. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Kendine çalış!.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Kamer Genc'in savunmasını yapmak sana nasip oldu. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bugüne kadar bu Mecliste hiçbir değişiklik önergesi açık 

oylamaya tabi olmamıştır. (RP sıralarından gürültüler) Siz, -(RP sıralarından gürültüler) tzin 
verin, söyleyeceğim- "Bu, kanunlar maddesinde yazıyor." diyorsunuz. Efendim, hüsniniyet kuralı 
da Medenî Kanunun 2 nci maddesinde yazıyor, başka yerlerde uygulamayacak mıyız? (RP sı
ralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hoppala!.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Uygulamayacak mıyız?.. Medeni Kanunun 2 nci madde

sindeki hüsnüniyet başka yerlerde uygulanmıyor mu? Uygulanıyor. Niye?.. Diyebilir misiniz 
ki, bu, yalnız Medeni Kanunda uygulanacak bir husustur? Hayır; her yerde uygulamak zorun
dasınız. İçtüzük burada bir kaide koymuş. 

Sonra... (RP ve CHP sıralarından gürültüler) Bir saniye dinleyin lütfen. 
Bakınız, değerli arkadaşlar, bu Mecliste buraya çıkan hatipleri, bu işi bilenleri dinlerseniz 

belki görüşleriniz değişebilir, ola ki yararlanırsınız; aksi halde, dört sene boşa gidip gelmiş olur
sunuz. Burası bir mektep... (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanın, bana göre, oylamadan da geçebileceği bir husus vardı; ama, oylanmasın
da, Yüce Meclisimizin olaya gösterdiği hassasiyet bakımından, fayda vardı. Neydi o?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Olağanüstü hali oyluyoruz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sen inanıyor musun söylediğine? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Başbakanın imzasıyla gelen tezkeredeki, yeni ilave 

metin. Tezkerenin'sahibi Sayın Başbakan olduğuna göre, bu, bir değişiklik önergesi değildir; 
-geçmişte de olmuştur- değişiklik önergesi sayılmadan, doğrudan doğruya metne ilave edilmek 
suretiyle, oylamaya tabi tutulmayabilirdi; ancak, Sayın Başbakanın bu metinde getirmiş oldu
ğu hususlar, yani, Irak'ın toprak bütünlüğü ve buradaki insanî mülahazalar hususları Yüce 
Meclisimizin tüm üyelerinin hassasiyet gösterdiği bir konu olduğu için, böyle bir ilavenin bu
rada bir oylamayla oraya eklenmesi, Meclisin hassasiyetini ve ortak görüşünü ifade bakımın
dan uygun olmuştur. 

Şimdi, esas tezkere Anayasaya göre Meclisin onayına tabi olduğuna ve Sayın Başkan da 
bu tezkerenin de açık oylamaya tabi tutulacağını belirttiğine göre, burada sadece süre meselesi 
vardır. Süre meselesini Yüce Meclis eğer üç ay olarak kabul ederse, Başbakanlık tezkeresi, o, 
üç aylık haliyle oylanacaktır; reddederse, Başbakanlık tezkeresi altı aylık haliyle açık oylamaya 
tabi tutulacaktır. Yapılan işlemlerde hiçbir yanlışlık yoktur. 
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Sözlerimi şöyle bağlıyorum : Yalnız, geçen defa da söyledim, bütün demokratik ülkelerde, 
parlamentolarda muhalefet obstrüksiyon yapar, engelleme yapar; buna saygı duymamak müm
kün değildir, buna saygı duymayan insanların kafası demokrat değildir. Biz, arkadaşlarımızın 
itirazlarını, bu açıdan anlayışla karşılıyoruz. Buraya kadar tamam; ama, kürsünün önüne yığı
lıp, Başkanlığı, âdeta, birtakım şeylere icbar ederek, bağırarak çağırarak, zorla işlem yaptır
maya kalkışmanın ne medenî bir davranışla ne bize, milletvekiline yakışan bir davranışla ne 
İçtüzükle ne de olayın mahiyetiyle uygun tarafı bulunmaktadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Siz yapmıyor musunuz... Siz, kürsüde adam dövü
yorsunuz... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — öbür itirazlarınızı biz saygıyla karşılarız; onların içerisin
den doğru olanlar varsa, onlara sahip de çıkarız. Geçmişte, sizin oturduğunuz sıralarda biz 
de oturduk, biz de bu işi yaptık; ama, hiçbir zaman Başkanlık Divanını "hayır, bizim dediği
mizi yapacaksınız" diye bir icbara tabi tutamadık. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sen, kendini aldatıyorsun... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tutanakları incelerseniz, bunu böyle görürsünüz. 
Yapılan işlem doğrudur. Şimdi, Anavatan Partisinin vermiş olduğu önergenin işleme ko

nulması gerekir; bunun işaret oyuyla yapılması gerekir; eğer oradaki süre kabul edilirse, genel 
tezkerenin buna göre oylanması gerekir, kabul edilmezse, Başbakanlık tezkeresinin o haliyle 
oylanması gerekir. 

Hepinize saygı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
Sayın Aşık, buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)— Sayın Başkan, benden sonra kim var efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Uluç Gürkan... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Belki gününden evvel adaylığını da açıklamış olur. 
BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Uluç Gürkan; buyurun. 
Sayın Gürkan, süreniz 10 dakika. 
Buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Değerli milletvekilleri, burada bizim yaptığımız, engel

leme değil, ülkenin bağımsızlığıyla, egemenlik haklarıyla ve bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir 
temel anlayışımızı dile getirebilme mücadelesidir. Sayın Topçu, bunu eğer basit bir engelleme 
gibi algılıyorsa -kusura bakmayın ama- ülkenin bağımsızlığına, Türkiye'nin egemenlik hakla- ' 
rina ve ülkenin bölünmez dediğimiz, üzerine yemin ettiğimiz bütünlüğüne çok fazla saygı duy
muyor demektir. (DYP sıralarından gürültüler, CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Arkadaşlar!.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, sözünü geri aldırınız... 
BAŞKAN — Sayın Uluç Gürkan, bu memlekette herkes ülkenin bütünlüğüne saygı du

yar... (DYP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunun için, bunu basit bir en

gelleme olarak almayalım; birbirimizi bu konuda ikna edecek şeylerimiz varsa, düzenli, rahat, 
İçtüzüğün öngördüğü hükümlere, usullere göre konuşabilelim diye, bir oldu bittiye getirmeye
lim diye söylüyorum. 

— 455 — 



T.R.M.M. B : 58 28 . 12 . 1993 O : 4 

Bakın, baştan beri çok vahim usul hataları yapılıyor. Birinci usul hatası. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, yalnız milletvekili olarak değil, uzun yıllardan beri gazeteci olarak bulun
dum; ilk defa, önergelerin aykırılık derecesi gözetilmeden oylamaya konulduğunu izliyorum. 
Acaba neden? Bir önerge var, "Çekiç Güç'ün görev süresi hiç uzatılmasın" diyor; Hükümet 
tezkeresine en aykırı önerge; bundan başlayacaksınız, ondan sonra ANAP'ın önergesi, sonra 
Sayon Coşkun Kırca'nın önergesi oylanacak... Niçin bu aykırılık sırası değiştirildi? 

Lütfen alınmayın; ama benim aklıma şu geliyor : Sayın Coşkun Kırca'nın önergesinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde kabulünden korkuluyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Haydi oradan be! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bakın, bir başka olay: önerge sahiplerinin hiçbir ge

rekçesi olmadığı halde, konuşma haklan peşinen engelleniyor; hiçbir nedeni yok. Şimdi, bun
da, önerge sahiplerinin konuşma hakkında karar verme, Başkanın takdir yetkisinde midir? Olur 
mu öyle şey? Olmaması gerekir; ama, bu da peşinen engelleniyor. Aykırılık derecesi her neden
se gözetilmiyor, tam tersine çevriliyor ve de açık oylama talepleri gözardı ediliyor... Bunlar yan
lıştır. 

Bakın, Çekiç Güç'le ilgili Hükümet tezkeresinin kendisini açık oylama suretiyle oylayaca
ğız. önergeleri açık oyla oylamayamıyorsak kendisini nasıl açık oylama suretiyle oylayacağız? 
Nereden çıktı bu? Bu usul nereden çıktı? (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben sizin haklarınıza saygı göstermek istiyorum, haklarınızı hatır
latmak istiyorum. Çünkü, burası Danışma Meclisi değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Emirle iş yapmamalı. Özgür iradesiyle iş yapması 
gereken bir Meclis burası. Burada önseçimle, merkez yoklamasıyla ve benim gibi kontenjanla 
gelmiş insanlar var; ama, emirle gelmiş tek bir kişi yok değerli arkadaşlarım, özgürce, o irade
sini herkes gösterebilmeli, örneğin ben kontenjandan geldim; ama sokaktan gelmedim. Birile
ri, 12 Eylülde, burada fuzuli şagil gibi otururken ben Mamak Askerî Cezaevindeydim, oradan 
geldim değerli arkadaşlarım. 

Hepinize saygılar. Sağ olun. (CHP sıralarından, "Bravo" sesleri alkışlar, DYP, SHP ve 
RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, sizin sözlerinizi... (DYP ve SHP sıralarından "neden cezae-
vindeydin?.." sesleri, gürültüler) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — O sebep benim onurumdur. 
BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen iner misiniz?.. 
Sözlerinizi, cevaba değer görmüyorum. (Gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Arkadaşımız bir şey söylüyor, dinleyelim; bir dakika... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın hatip benden bahsederken, "bizim uygulamamızı basit 

bir engelleme sayan Sayın Yaşar Topçu Türkiye'nin bağımsızlığından yana değildir" dedi; be
nim vatanseverliğime dil uzattı; onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, sataşmadan dolayı size söz vereceğim; önce şu konuyu halledelim. 
Değerli milletvekilleri... (Gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Niye buraya kadar geldi?I. 
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BAŞKAN — Sayın Asiltürk, rica ederim... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Demek ihtiyaç duyuluyor; kürsüye yürüdü... 
BAŞKAN — Bir dakika... Rica ediyorum... Oturur musunuz Sayın Asiltürk... 
Değerli arkadaşlarım, ben yirmi sene, Danıştayda hâkimlik yaptım. (Gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen hakimlik yapamazsın. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, beni dinleyin; benim savunma hakkımı bana tanıyın. 
Bakın, 116 ncı madde ne diyor : "Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oy

lama yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna 
başvurulur.'* 

KEMAL NACt EKŞİ (istanbul) — içtüzüğün 119 uncu maddesi belirtiyor. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... izah edeyim... 
Yani, Anayasada, kanunlarda ve içtüzükte açık oylanmasının zorunlu olduğu belirtilme

yen konularda oylama işaret oyuyla yapılıyor. 

KEMAL NACt EKŞt (istanbul) — içtüzüğün 119 uncu maddesi, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müteakip fıkrada da, "içtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen husus

larda, oylamanın işaretle yapılması zorunludur" deniliyor. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nerede?.. 
BAŞKAN — Yani, bir konunun açık oylamaya tabi olabilmesi için ya Anayasada ya ka

nunda ya da içtüzükte hüküm olması lazım. Hukukçu olan arkadaşlar bunu bilir; olmadığına 
göre, yine bu 116 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre işaret oyuyla yapılması lazım. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — 119'da var... 
BAŞKAN — Müzakereler bitmiştir. 
Tutumumu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
(RP ve CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Gene yapıyor... Sayın Başkan, kanunda bu... Olamaz! Yani, 

119 uncu madde... Böyle yapma yahu... 
BAŞKAN — Sayın Kazan, siz... 
Kabul etmeyenler... Tutumum kabul edilmiştir arkadaşlar. (RP ve CHP sıralarından gü

rültüler) 
Değerli arkadaşlar, şimdi, siz, usul meselesini açtırmadınız mı? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — insanin cinlerini tepesine çıkartıyorsun. Hem Meclisi mah
vediyorsun hem Divanı. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, ben tutumumu size izah ettim. (RP ve CHP sıralarından gü
rültüler) 

Ben, yalnız önerge konusundaki tutumumu oylarınıza sundum; tezkereyi ayrıca açık oya 
sunacağım. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Senin Türkçen yok mu?.. 119'u oku. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, rica ederim, bakın... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne biçim Başkanlık Divanı?!, ikaz edin yahu!.. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen... Bakın, beni ceza uygulamaya zorlamayın. Tartışmayı 

aştık... (RP sıralarından gürültüler, kürsü önünde toplanmalar) 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devatsı) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1903 tari

hinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1228) (Devam) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —' 119'u oku!.. İçtüzüğü sana çiğnetmem!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, devam edin. 
BAŞKAN — Evet, önergeyi okur musunuz?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — 119'u oku!.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Ne oldu 119 uncu maddeye?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — önerge gerekçeleri farklı Sayın Başkan; değişik 

şekliyle okutup oylayacaksınız. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, "önememizdeki, Hükümetin her ay Türkiye Büyük Millet 

Meclisine rapor vermesi şartıyla ibaresini metinden geri alıyoruz" diyorsunuz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Açık oylama yapacaksın 119'a göre; bırak onu. 
BAŞKAN — 119'u hallettik. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Böyle oylama olmaz!.. Ne yapacağını şaşırdı şimdi... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — 15 imzalı dilekçe veriyorlar size. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, eğer önergenizin bu bölümünü çıkarırsanız, önergenizin, 

yalnızca, Çekiç Güç'ün süresinin üç ay uzatılmasına ilişkin olan lusmı kalıyor. O kısmı da, 
ben daha önce Sayın Kırca'nın önergesinde oyladım ve reddedildi. (ANAP, RP ve CHP sırala
rından gürültüler) 

HASAN KORKMAZ (Denizli) — Sayın Başkan, gerekçeleri farklı... 
BAŞKAN — \ani, bunu geri almanızı kabul etmiyorum, eski şekliyle yeniden okutuyo

rum : (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak 

Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan karar tasarısındaki "31 Aralık 1993 
tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına" ibaresinin "31 Aralık 1993 tarihinden itibaren 
üç ay süreyle uzatılmasına ve her ay Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümet tarafından ço
kuluslu gücün faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmesine" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

A. Mesut Yılmaz 
Rize ^ 

ve arkadaşları 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Coşkun Kırca'nın önergesinde üç ay var; ama başka hü

küm de var. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, biz onu oyladık efendim. Oylamadıysak, ben bunun sorumlulu

ğunu kabul ediyorum. Tutanaklarda var değerli arkadaşım... 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Oylayamazsın Sayın Başkan... 
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MAHMUT OLTUN SUNGURLU (Gümüşhane) — önerge hakkında söz istiyorum. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Açık oyla yapmak zorundasın... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Hükümet tezkeresini okutuyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Başkan, biz burada niye duruyoruz?.. Bir baksana buraya!.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin de Çekiç Güç'ün görev 

süresinin hiç uzatılmaması hakkında önergesi var. Şimdi, bakın, şöyle diyorlar: "Çekiç Güç'
ün görev süresinin hiç uzatılmamasını; Kuzey Irak'ta yaşayan..." (Gürültüler) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Okut!.. 
BAŞKAN — Okuyorum arkadaşım, bir dakika... 
"Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kökenli Irak vatandaşlarının can güvenliğinin korunmasını 

da Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla Türkiye Cumhuriyetinin insanlık göre
vi olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin gözetimine verilmesini öneriyoruz." 

Değerli arkadaşlarım, bu aykırı bir önerge değil. Zaten bu önerge kabul edilse Hükümet 
tezkeresinin işleme konulmaması lazım. (ANAP, RP ve CHP sıralarından "Doğru" sesleri, 
gürültüler) Çünkü, Hükümet tezkeresini işleme koyarsak... (ANAP, RP ve CHP sıralarından 
gürültüler) 

Peki canım, hadi onu da oylayalım. Onu oku... 
Arkadaşlar, bize yanlış şeyler yaptırıyorsunuz... (Gürültüler) 
Okuyun lütfen. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, bir açıkla
ma yapacağım... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — "Bir oylayayım, bir oylamayayım" diyorsun, bu yetki
yi kimden alıyorsun? Böyle şey olur mu?.. 

BAŞKAN — Okuyunuz lütfen. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürecek biçimde konuşlandırılmış bulunan ve hem ağır

lığı hem de eylemleriyle Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyen, ulusal bütünlüğümüze karşı 
tehdit oluşturan PKK terörüne, Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boşluğunu sürekli kılarak, ör
gütlenme alanı yaratan Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmamasını; Kuzey Irak'ta yaşayan 
Kürt kökenli Irak vatandaşlarının can güvenliğinin korunmasını da Irak'ın toprak bütünlüğü
nün korunması anlayışıyla Türkiye Cumhuriyetinin insanlık görevi olarak Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin gözetimine verilmesini öneriyoruz. 

UluçGürkan 
Ankara 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Gerekçe?.. 
BAŞKAN — Gerekçe demin okundu. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Say!.. Say!.. Say!.. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Say!.. Say!., 
BAŞKAN — Sayıyoruz arkadaşım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu 50 kişi mi? 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
AHMET ARIKAN (Sivas) — Niye?.. 
BAŞKAN — Efendim, Başbakanlık tezkeresini, hükümetin kabul ettiği ve Yüce Kurulun 

da kabul ettiği şekliyle 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 bütünlüğünün korunması, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının temel ilke
lerinden biri olduğundan, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu ge
lişmelere mani olmak; Türkiye Cumhuriyetinin, Kuzey Irak ahalisini vahim insan hakları ih
lallerine karşı korumayt öncelikli bir insanî görev olarak gördüğünü dikkate alarak, Kuzey Irak'ta 
bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar
ca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kararına da dayanılarak başlatılan "Provide Comfort II" hu
zur harekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 31 Ara
lık 1993 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı 
yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türki
ye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun bir biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün ka
rarları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması 
için, Anayasanın 92 nci maddesine göre, izin verilmesini arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu Hükümet tezkeresinin açık oya sunulması konusun
da 15 milletvekilinin istemi var; önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet tezkeresi olarak gelen Çekiç Güç'ün oylamasının açık oylama şeklinde yapılma

sını arz ederiz. 
Oğuzhan Asiltürk Lütfü Esengün 

Malatya Erzurum 
Kemalettin Göktaş Ahmet Arıkan 

Trabzon Sivas 
Bahaddin Elçi tsmail Coşar 

Bayburt Çankırı 
Abdullah Gül Mustafa Ünaldı 

Kayseri Konya 
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Abit Kıvrak Cevat Ayhan 
Konya Sakarya 

Fethullah Erbaş Hüseyin Erdal 
Van Yozgat 

Melih Gökçek Ömer Faruk Ekinci 
Ankara Ankara 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

BAŞKAN — önergede imzası olanların burada olup olmadıklarını arayacağım. 
Sayın Oğuzhan Asiltürk?., Burada. 
Sayın Esengün?.. Burada. 
Sayın Göktaş?.. Burada. 
Sayın Ankan?.. Burada. 
Sayın Elçi?.. Burada. 
Sayın Coşar?.. Burada. 
Sayın Gül?.. Burada. 
Sayın Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Kıvrak?.. Burada. 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
Sayın Erbaş?.. Burada. 
Sayın Erdal?.. Burada. 
Sayın Gökçek?.. Burada. 
Sayın Ekinci?.. Burada. 
Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet tezkeresi açık oylama suretiyle oylanacaktır. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... ICabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (CHP ve RP sıralarından 
"Say, Say" sesleri gürültüler) 

Arkadaşlar, "oylamada hata var" deniyor; yeniden oylayacağım. Lütfen oturun. 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (DYP ve SHP sıralarından gü

rültüler) 
Oylamada hata olduğu zaman arkadaşlar itiraz edebilirler, bu, tçtüzük hükmüdür arka

daşlar. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını tekrar oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Meclis Başkanvekillerinin nöbet cetvelinde 
sizin bugün Başkanlık Divanında olmamanız lazım. Bugün Başkanlık Divanında bulunması 
gereken BaşkanvekiU Yasin Hatiboğlu'dur; ama, Çekiç Güç ile ilgili tezkereyi bu Parlamento
dan, bu şartlar altında geçirebilmek için, Sayın Meclis Başkanımız sizi takdir etmişler. Bu tak
diri protesto ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, benim haberim yok bundan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Protesto ediyorum. Bu, bilinçli olarak yapılmıştır. Sizin, 

ortalığı nasıl karıştıran bir BaşkanvekiU olduğunuzu çok iyi biliyoruz ve onun için protesto 
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ediyorum. Zabıtlara geçsin diye konuşuyorum. Bugün nöbetçi Başkanvekili Yasin Hatiboğlu'-
dur. Bunu, bugün, bu gürültülü havada siz geçiresiniz diye böyle takdir edilmiştir. Protesto 
ediyorum. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Bu protestoya ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, benden kaynaklanan bir şey değil. İçtüzüğü okursanız... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O gelmeden elbiseyi giyindiniz, çünkü bunu geçirmek is

tediniz. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, Sayın Hatiboğlu'na, ben, teklif ettim... Sayın Hatiboğlu bura

da. Bunun benden kaynaklanmadığım sizin Başkanvekiliniz de biliyor. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev sü

resinin 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına, Anayasanın 92 nci mad
desi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresinin yapılan açık oylama sonucunu açık
lıyorum : 

Oylamaya katılan üye sayısı : 356 
Kabul : 194 
Red : 160 
Çekinser : 2 
Böylece, Başbakanlık tezkeresi kabul edilmiştir; hayırlı olsun efendim. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Neyi hayırlı olacak... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizdeki, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç

men Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve thtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısıyla Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya'nın, Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunu görüşmek için saat 
16.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 

o 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

, 0 ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalara devam ediyoruz. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında yer alan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ku
rulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Titrizm 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 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 ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S Sayısı: 116) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında yer alan, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri 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 Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırasında yer alan, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasında yer alan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anaya
sa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayı
sı: 322) 

BAŞKAN — Gündemin 8 inci sırasında yer alan, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri 
ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

v 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İş
lemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 
üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruş
turması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasında yer alan, Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpı
narlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Ba
kanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasında yer alan, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

11. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla, Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Gazian
tep Milletvekili Mehmet özkaya'nın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/659) (S. Sayısı: 413)(1) 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî tdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporunun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Efendim, bir hususu arz etmek istiyorum : Sayın Topçu, biraz önceki çalışmalar sırasında 
usul tartışmaları yapılırken, Sayın Uluç Gürkan'ın kendisine sataştığını iddia etmiş ve bu ne
denle söz istemişti. Ben de kendisine söz vereceğimi ifade etmiş olmama rağmen, bu talebini 
aynı oturum içerisinde yerine getirememiştim. Ağır bir itham olduğu için, tutanaklara geçmiş 
olması nedeniyle size 2 dakikalık konuşma hakkı vereceğim; yalnız, bu arada bir hususu daha 
açıklamak istiyorum : Burada, Sayın Şevket Kazan, "Sen. bugünkü birleşimi yönetmek için 
özel olarak görevlendirildin" dedi. 

Sayın arkadaşlarım, Başkanlık Divanı tarafından, hangi başkanvekilinin ne gün görevli • 
olduğu konusu daha önceden belirlenmiştir. Bu listeye göre, 28 Aralık 1993 Salı günü Kamer 
Genç Başkanvekili olarak gösterilmiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Senin, kimin emriyle oraya oturduğun belli! 
BAŞKAN — Efendim, ben kimsenin emriyle hareket etmem, ben onurlu bir insanım. İn

sanlar, başkalarını kendileri gibi zannetmesinler... 
Refah Partili Sayın Başkanvekili burada. Sabah geldiğimde kendilerine, "Efendim, bana 

da bildirmişler; ama, sıra sizinse buyurun" dedim; kendileri de "Buyurun siz çılan" dediler. 
Sayın Başkan, bunda bir yanlışlık varsa söyleyin; ben size teklif ettim değil mi efendim? Arka
daşlar da buradaydı. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Efendim, görevim var diye sabah erken geldim, geç 
kalmayayım diye. Siz de farkındasınız, kravatım falan da yoktu, giyinmek için çıkararak gel
dim; ama, zatıâliniz giyinmiştiniz, eşikte bekliyordunuz. Bu arada arkadaşlarımda elime çizel
geyi tutuşturmuşlardı, çizelgeye baktığımda bugün nöbetçi olmadığım belliydi; zatıâliniz de 
giyinmiştiniz. Bir nezaket teklifinizi, sırf bu nezaket teklifinden dolayı kabul etmem mümkün 
değildi. Ancak, o çizelge tetkik buyurulursa, takdir Başkanlığın olmakla beraber, yukarıdan 
aşağıya sıraladığımız takdirde normalde bugünün bana gelmesi gerekirdi; ama, Sayın Başkan
lık niye öyle takdir etti, neden takdir etti ben onu bilemem. 

BAŞKAN — Ama, Sayın Başkan, ben, sabah size, "İsterseniz buyurun, siz çıkın" dedim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Ama, elime bir taraftan da nöbet çizelgesi tutturulun

ca ve zatıâliniz de müheyya halde iken, ben, tabiî, size "Siz soyunun, ben geçeyim" diyemez
dim; bu mümkün değildi. Olay budur. Gayet tabiî ki, orada zatıâliniz yazılısınız bugün. 
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BAŞKAN — Evet, benim bir günahım yok. 
YASİN HATtBOĞLU (Çorum) — Hayır, orada siz yazılısınız. 
BAŞKAN — Kaldı ki, Meclis İçtüzüğüne göre, Sayın Meclis Başkanı kimi isterse onu ta

yin edebilir, ona da katılmıyorum. Arkadaşlar bana bu çizelgeyi getirdikleri zaman, sırası ge
len arkadaşın o gün mazereti olduğunu söylediler; yoksa, benim haberim yok, arkadaşlar işte 
burada. 

YASİN HATİBOĞLLT (Çorum) — Sayın Başkan, sorduğunuz için cevapladım, ne derece 
önemli, takdir sizin efendim. ° 

BAŞKAN — Efendim, önemli; ama, Sayın Kazan benim hakkımda çok ağır bir ithamda 
bulundu. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, yeter efendim... 
BAŞKAN — Sayın Tayan, bakın, siz buraya geliyorsunuz ve hatalı bir önergeyi oylatma 

konusunda bana telkinde bulunuyorsunuz. Rica ediyorum; ne bize burada yanlış iş yaptırma
ya kimsenin hakkı var, ne de itham etmeye. Allah, herkesin gönlüne göre, kendisine kötülükler 
versin diyorum ve ben buna inanıyorum. 

YASİN HATtBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, sorduğunuz için cevapladım, mecburen 
cevapladım; Genel Kuruldan özür diliyorum. 

BAŞKAN — Zaüâliniz şahitsiniz olaya. 
YASİN HATtBOĞLU (Çorum) — Yoksa, tartışmalara benim katılmamam gerekirdi, Baş

kanlık istiyor diye izah ettim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu, ikimizin arasında geçen bir olaydı. 

IX. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Tbpçu'nun, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, usule 
ilişkin konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Topçu, buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) —•• Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz önceki otu

rumda, Sayın Başkanın açmış olduğu usul tartışması sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi An
kara Milletvekili sayın Gürkan, ismimi zikrederek ve şahsımı hedef alarak, kendilerinin yap
mış olduğu engellemenin basit bir engelleme olmadığını; bu konunun, ülkenin ve devletin ba-
ğımsızlığıyla ilgili bulunduğunu, benim, bunu basit bir olay olarak görmekle, devletin bağım
sızlığına karşı çıktığımı, karşı olduğumu ifade etti. 

Aslında, bu sözlere, Sayın Gürkan'dan sâdır olduğu için cevap vermeyebilirdim; çünkü, 
Sayın Gürkan'm memleketseverliği, devlete, millete bağlılığı herkesçe bilinir!.. Benimki, bütün 
milletçe bilinir... 

BAŞKAN — Efendim, yeni bir sataşmaya meydan vermeyecek şekilde, rica edeyim... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben, buraya, başka bir şey söylemek için geldim. Sayın 

Gürkan'ı, bu Mecliste tanımayan arkadaşlarımız var. Kendisini sadece kısa bir cümleyle sizlere 
tanıtmak için söz aldım. 

Sayın Gürkan, iki senedir bu Meclistedir; ama, bu Meclisin üyeliğini hazmedememiştir; 
ne zaman bu kürsüye çıksa birilerine saldırır. Tabiî, bu Meclisin üyeliğini hazmedemeyişini ben 
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biliyorum da, arkadaşlarımızdan bilmeyenler var. Nitekim, kendisi burada, "Efendim, burası 
Büyük Millet Meclisi, Danışma Meclisi değil" dedi. Halbuki, Sayın Gürkan'ı tanıyanlar, 12 Eylül 
öncesi, ihtilalciler listesinin içerisinde hep ismini görmüş olan arkadaşlarımızdır. Mini, bu Meclisi 
cebren ıskata teşebbüs eden heyetlerin arasında ismi defeatle zikredilmiş olan bir arkadaşımız
dır. O bakımdan, tabiî, Türkiye Büyük Millet Meclisini hazmetmemiş olmasını ben doğal kar
şılıyorum. 

Yalnız, buradan bir şey daha söyleyeceğim : Ben, devletin bağımsızlığını burada size tarif 
edecek değilim, oralara girmeyeceğim. "Provide Comfort" denen, Çekiç Güç'ü bizden önceki 
iktidar, yani Anavatan iktidarı bu Meclie getirmiştir ve bu Meclis çoğunluğuyla bunun ülke
mizde faaliyette bulunmasını kabul etmiştir ve bu, Meclis kararına dayalıdır. Meclis kararına 
dayalı olan bir işin, devletin bağımlılığıyla değil; bilakis bağımsızlığıyla ilişkisi vardır. Eğer bu 
Meclisin karan olmadan bunlar yapılmış olsaydı, o zaman, biz, başka ülkelerin uydusu haline 
gelirdik. Millî irade bunu buraya koymuş, millî iradenin temsilcileri koymuş. O halde, bunu 
buraya koyan herkes, bana yapılan ithamdan payını almalıdır. 

Ben kendi payıma söylüyorum : Vatanseverliğimin, devlete bağlılığımın, kırkta bir zekâtı
nı dağıtsam, Sayın Gürkan'ın yedi sülalesine yeter... 

Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ayıp, ayıp!.. Alkışlayanlara da ayıp... 
İBRAHİM ÖZDÎŞ (Adana) — Ayıp, ayıp!.. Kocaman adamsın, utanmadan konuşuyor

sun. Şuna bakın... 12 Marttan kaldınız... 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Sinop Milletvekili Yaşar Tbpçu'nun kendi
sine sataşması nedeniyle konuşması 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — 70 inci maddeye göre söz istiyorum, "ihtilalci" dedi. 
BAŞKAN — Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Maddelere geçtik; şimdi sırası mı? 
BAŞKAN — Efendim, ne yapalım, arkadaşlar birbirlerine sataşmasınlar. 
Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, buyurun Sayın Gürkan. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sataşırsanız ben de söz isterim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Sayın, merak etmeyin. 
Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Uluç Gürkan, Kürsüden Genel Kurula ve Başkana hitap edilir. Sizi 

son defa ikaz ediyorum, eğer Başkanlığa hitap etmezseniz, bir daha benden söz istemeyin. 
Buyurun. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sayın Topçu, tutanakları okuyup bu kürsüye çıksay
dı, biraz daha sakin olurdu herhalde. Benim söylediğim şu idi: "Lütfen bu engellemeyi hafife 
almayın, bu insanların duygularını hafife almayın ve bunu basit bir engelleme olarak algıla
mayın." Ama, Sayın Topçu'nun içinde bazı şeyler birikmiş sanıyorum, bunu, kürsüye çıkma 
vesilesi yaptı. 

Bu Meclisin üyeliğini, iki senedir hazmedip hazmetmediğim Sayın Topçu'nun takdirinde 
değil. Ben, bu üyeliği hak ettiğimi ve gereğini gayet iyi bir biçimde, anlayışıma, inançlarıma 
uygun bir biçimde yaptığımı düşünüyorum, tktidar olma uğruna da, inanmadım; Bir önceki 
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dönemde oyunla karşı çıkmadım. Hiçbir şeye bugün boyun eğmiyorum. Onu, boyun eğenler, 
dün karşı çıktığına, bugün boyun eğenler, neyi hazmedip neyi hazmetmediklerini kendi kişilik
lerinde, benliklerinde tartmaltdırlar diye düşünüyorum. 

Sayın Topçu, Türk yargısına da galiba inanmıyor. Benim hakkımda bahsettiği olay, 1980 
Öncesinde değil, 12 Mart 1971 öncesinde gündeme getirilmek istenmiş; ancak, birkaç gün ön
ce, televizyonda birlik olduğumuz, benim o zamanlar savcılığımı yapan Baki Tuğ'un da itiraf 
ettiği gibi, bizzat kendisi tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş bir ithamdır. 
Eğer, $aym Topçu'nun insan malzemesi, 14 yıl önce Türk adliyesinin kovuşturmaya yer olma
dığı kararı verilen bir konu ise; ben de, bunu, Sayın Topçu'nun sinirlerine, gerginleşmiş; niha
yet bir önceki dönem "hayır" dediğine, bugün iktidar olma uğruna "evet" dediği için boşal
mış sinirlerine bağışlayabilirim diye düşünüyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, burada birbirimiz hakkında bir şey söyleyeceksek, anlamadıysak, 
algılayamadıysak, tutanak diye bir müessese var; lütfen, tutanakları açalım, okuyalım, haz
medelim, ondan sonra bu kürsüye çıkalım. Aksi takdirde, Yüce Meclisin zamanını boşa har
car, zaman zaman, hem kendimize saygısızlık etmiş oluruz ve hem de Türk adliyesinin verdiği 
bazı kararları göz ardı etmek gibi çok hoş olmayan işler yapmak durumunda kalırız. 

Sayın Topçu'nun yurtseverliğinin zekâtına gelince : Benim anlayışıma göre, Çekiç Güç'e 
verilen oylar, maalesef, bu zekâtı tümüyle ortadan kaldırmaktadır. Vatanseverliğin ölçüsü, her
kesin kendine göre değişir; ama, Sayın Topçu şunu bilsin : Bu Mecliste görev alan hiç kimse, 
kimseden daha vatansever ya da daha az vatansever olduğu, kıyaslamaya konu edilmeyecek 
bir onurdur. Bunu eğer birbirimize kıyas meselesi yapıyorsak, bırakın zekât dağıtmayı, kendi
mizden kuşkumuz var demektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

11. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Gazian
tep Milletvekili Mehmet özkaya'nın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/659) (S. Sayısı: 413) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının görüşmelerine devam ediyoruz. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türldyc Radyo ve 

Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.4.1961 tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kap
sar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her 
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birinde yukarıdaki seçmen sayılarının varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım güçlük
leri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna 55 inci maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

' 'özel Radyo ve Televizyonlarla Yayın 
MADDE 55/A. — Seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel 

radyo ve televizyon kuruluşları yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 5,20,22,23 üncü maddeleri ile 31 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tabidir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonların yayın ilkelerinin belirlen
mesinde Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir. 

Yapılacak yayınların yukarıdaki esaslara uygunluğunun gözetim, denetim ve değerlendi
rilmesinde ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için Yüksek Seçim Kurulu; 
bunun dışında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için yayının yapıldığı yer ilçe seçim ku
rulları görevli ve yetkilidir. 

ilçe seçim kurullarının verdiği kararlara karşı 24 saat içinde il seçim kurullarına itiraz edi
lebilir. ti seçim kurulunun kararı kesindir. 

Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye 
Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmî Gazetede 
yayımlanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMt DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, Komisyonun bir be

yanı, kısa bir açıklaması olacak. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Komis

yon olarak, kısa bir beyanımız olacak. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Aslında 

bu madde, geçici madde olarak düzenlemeyi düşündüğümüz bir madde. Bu şekilde önünüze 
gelmesi, gece 01.00'e kadar yapılmış bir çalışma dolayısıyla oldu. Yalnız, biz, bu madde görü
şülürken, bunun geçici madde olacağını; yani, ancak önümüzdeki yerel seçimlerde uygulana
cak bir madde olacağını düşünerek tartışılmasını ve oylanmasını istiyoruz. Çünkü, bileceksi
niz, önümüzde, zaten, görüşmekte olduğumuz Radyo Televizyon Yasa Teklifi var; o, bütün bu 
konuları da kapsar bir biçimde, esaslı bir düzenleme getiriyor. Ancak, seçim takvimi de işle
meye başlamıştır. O teklifin yasalaşmasını beklersek, geç kalabiliriz. Onun için, isterseniz, ya
rım saat ara verelim ve biz bunu metin halinde, yeniden düzenleyerek geçici madde biçiminde 
yazılı olarak önünüze getirelim; isterseniz, nasıl olsa, sonuna, yürürlük hükümlerine bunun 
geçici madde olacağını belirtir bir ifade koyacağız; onun ışığında tartışalım. Ama, her halü-
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kârda, arkadaşlardan ricamız, bunun, bir geçici madde olarak, ancak bu mahallî seçimlerde 
uygulanacak madde olarak yürürlüğe gireceğini düşünmeleridir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ANAP Grubu adına, buyurun Sayın Aşık. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bugün, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun üzerinde bazı de
ğişiklikler yapan kanun tasarısını görüşüyoruz; şu anda 2 nci maddesi önümüzde, bu madde 
üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, evvela şunu söyleyeyim : Geçmişte, Anavatan Partisi İktidarı olarak, 
seçim yasalarıyla çok oynamakla suçlanmış bir iktidardık. "Her seçime yeni yasayla gidiyor
sunuz; her seçime gitmeden önce, yasalarla oynuyorsunuz*' şeklinde, sürekli suçlanmıştık. Bu 
vesileyle, ANAP döneminde, seçim yasalarında yapılan tüm değişiklikleri çıkardım : 17 kere 
değişiklik yapılmış; ama, 17 değişikliğin 2'sinde milletvekili seçimleri erkene alınmış, 2'sinde 
referandum yapılmış, 2'sinde mahallî seçimler yapılmış ve zaman zaman bu tip düzenlemeler 
gerekmiş. 

Şimdi, bu Hükümet dönemine bakıyorum; Hükümetin birinci çıkardığı kanun, seçim ya
salarıyla ilgili değişiklik; ta 1991'de, gelir gelmez ilk yaptığı, bir seçimi erteleme kanunuydu. 
Koalisyon Hükümetinin Meclise ilk sevk ettiği kanun tasarısı, seçim yasalarında değişiklik. Dün 
bir tane çıkardık, evvelki gün bir tane çıkardık, bugün bir tane daha getiriyoruz. Yani, şu ana 
kadar 10 kere seçim yasalarında değişiklik yapıldı. Bunu söylememin sebebi şu : 

Demek ki, iktidarlar, hatta Parlamento, zaman zaman, seçimlere gidilirken, bazı düzenle
meler yapma gereğini duyuyor. Bunu fırsat bilerek, bu yasaları Meclise getiren partiyi, "seçim 
yasalarıyla oynuyor" şeklinde suçlamamak lazım; işte başınıza geldi; daha iki sene olmadı, 
siyasî partiler yasalannda ve seçim yasalarında 10 kere değişiklik yapmak mecburiyetinde kal
dınız; demek ki, olabiliyor... 

İkinci önemli husus şu : 
Sayın milletvekilleri, bakınız, senenin bitmesine, yani seçim döneminin başlamasına sa

dece iki gün kaldı; aylardır, seçim yasalannda bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylü
yoruz. Dün, özel bir Danışma Kurulu kararına sıkıştırılmış olağanüstü bir tedbirle Anayasa 
Komisyonunu topladık, gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bugün burada gene uzatma kararla
rıyla falan bu yasa tasarılarını görüşeceğiz. Halbuki biz, seçimlerin güvenliği açısından bazı 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaç aydır söylüyorduk. 

Bu maddeyle ilgili çok önemli bir başka husus: Tam iki senedir, burada, Radyo ve Tele
vizyon Kanun Teklifi konuşuluyor. Her iki koalisyon ortağının, "önce Anayasa değişikliğini 
yapacağız, peşinden özel Radyo ve Televizyon Kanununu çıkartacağız" diye millete taahhütü. 
var. Biliyorsunuz, bu Anayasa değişikliği yapıldıktan sonra da Sayın Başbakanın "radyomu 
istiyorum" diye bir sözü vardı. Bir de, siyasî partiler arasında protokol var ve o protokole Mec
lis Başkanı da imza atmıştı. Burada birbuçuk ay boyunca Radyo ve Televizyon Kanun Teklifi 
görüşüldü, hatta 25 inci maddesine kadar da gelinmişti; bütün siyasî partilerin ortak imzasıyla 
buraya sevk edilen bu tasarı nerede diye hiç merak ettiniz mi?.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bırak canım, oraları niye karıştırıyorsun? 
EYÜP AŞIK (Devamla) -— Oralan niçin karıştırıyorum söyleyeyim : Bakın, şimdi son gü

ne geldik, seçim takviminin başlamasına iki gün kalmış, burada bir maddeyle, bütün özel radyo 
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ve televizyonları Yüksek Seçim Kurulunun kontrolüne veriyorsunuz yayın ilkelerini de belirle
me dahil. "Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonların yayın ilkelerinin 
belirlenmesinde Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir" diyorsunuz. Bu, özel radyo ve te
levizyonların, devlet radyo ve televizyonundan daha da ileri bir derecede son 20 gün için değil, 
propaganda süresince değil, üç aylık bir süre için kontrol altına alınması demektir ve hoş bir 
şey değildir. 

Bunlara rağmen, bu tasarı içinde, karşı olduğumuz hükümler olmakla birlikte, beğendiği
miz, kabul ettiğimiz birtakım hükümler de var. Biz, bu tasarının biran evvel kanunlaşmasını 
istiyoruz. Engellesek, hepsini engellemiş olacağız. Onun için, dün bu tasarının Komisyonda 
görüşülüp, bugün de olağanüstü bir kararla hemen sıraya alınıp Genel Kurulda görüşülmesine 
biz de ortak olduk, çıkmasına yardımcı olacağız. Ama, biraz önce Sayın Komisyonun söyledi
ği gibi, bunun, en azından, geçici bir madde olarak düzenlenmesini istiyoruz. 

1 Ayrıca, burada tutanaklara geçmesi için, sizlerin de şahit olmanız için söylüyorum : Sayın 
Hükümet sözcüsü biraz evvel, özel Radyo ve Televizyon Yasa Teklifinin önümüzdeki ocak ayı 
içerisinde çıkarılacağına dair bize söz verdi. Sayın Bakan, ben buradan tekrar edebilir miyim? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Tekrar edebilirsiniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Bakan, Özel Radyo ve Televizyon Yasa Teklifinin 1994 

Ocak ayı içerisinde çıkarılacağına dair bize söz veriyor. Aksi halde, bu yaptığımız iş yanlıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tabiî engellemezseniz!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Yani sen her şeye laf atma, neyi engelliyoruz?.. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ederim; Sayın Aşık, bunun, Meclisin işi olduğunu, Hükü

metin işi olmadığını bilir canım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, eğer bu Meclisin işiyse, bu Meclis niye görüşmedi 

bunu şimdiye kadar? Yani, birbirimizi kandırmayalım, hemen Meclise sorumluluğu atmayalım... 
Sayın Başkan, ben merak ediyorum; bu özel Radyo ve Televizyon Yasa Teklifinin çıkma

masının sebebi bu Meclis midir? 

BAŞKAN — Hayır efendim... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Demek ki, birisi engelliyor bunu, birisi saklıyor bu kanun tek

lifini. Birisinin işine gelmiyor ve o sebepten dolayı da şimdi buraya birtakım yeni tedbirler koy
mak mecburiyetinde kalmışsınız. 

Biz, bunların geçici bir madde haline getirilmesini ve sadece bu seçimlerde uygulanmasını 
talep ediyoruz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - - Tutanaklara geçti. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ümit ederim, şimdiye kadarki gibi olmaz. Belki on kere söz 

verildi, her seferinde de tutanaklara geçti; ama, sonra buna kimse sahip çıkmadı. 
Tasarının daha sonra gelecek olan bazı maddelerinde farklı görüşlerimiz vardır. Onları 

açıklarken, Anayasaya aykırılık da dahil olmak üzere, karşı çıktığımız noktaları belirteceğim. 
Bu maddenin, mutlaka geçici bir madde olarak düzenlenmesi ve sadece 1994 mahallî se

çimlerinde uygulanmak için getirildiğinin belirtilmesini saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Şahsım adına söz istiyorum efendim. 
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MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Ben de söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grup adına mı? 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Şahsım adına istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu kanun tasarısını engellemek niyetinde değiliz, ancak, bu tasarıyla mutabakat halinde de 
değiliz; hele bu tasarının bu maddesiyle hiç mutabakat halinde değiliz. Bir taraftan, radyo ve 
televizyonlar için özel radyo ve televizyon kurma imkânı getirirken, bu maddeyle, Türkiye'deki 
yüzlerce radyo ve televizyonu, devlet radyo ve televizyonu haline getiriyoruz. Bir tane devlet 
radyosu vardı, biz yüzlerce yaptık. Bu suretle, Anayasanın, özerklik hükmü de dahil olmak 
üzere, getirdiğimiz bütün hükümlere aykın bir işlem olduğu kanaatindeyiz. Ancak, Hükümet, 
bunun geçici madde olarak konması görüşünü İcabul ediyor, biz de öyle düşünüyoruz. Eğer 
bir geçici madde haline getirilirse, ben, buna mutabakat edeceğimizi söylemiyorum; ama, en
gellemeyeceğiz; onu ifade ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sayın Mehmet özkaya, buyurun. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyle ilgili önergeler var, okutuyorum efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — önergeler bizim Sayın Başkan... Ge

çicilik hakkında da bir önerge var. Eğer o önergeyi zatı&liniz uygun görüyorsanız, biz önerge
lerimizi geri çekeceğiz... 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, zaten Komisyonun Sözcüsü ve Başkanvekili Sayın Soysal, bu maddenin geçici 

bir madde olması... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — O önergeyi bir görün de... Zatıâlini-
zin bir mutabakatını alalım. Yani, radyo ve televizyonla ilgili bütün hükümlerin geçici olması
dır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, hayhay. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Kişisel söz?.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun o zaman efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce şunu söyle

mek istiyorum : özel radyo ve televizyonların çalışmalarını düzenleyen yasa teklifini, biliyor
sunuz, görüştük ve 26 maddesini kabul ettik. Burada arkadaşlarımız, "bu yasa teklifi ne oldu, 
gizleniyor mu?" diye sordular, öyle bir durum yok. 26 ncı maddesini görüşürken, biliyorsunuz, 
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özel radyo ve televizyon kuruluşlarından bize başvurular oldu. Bütün grupların başkanvekille-
ri olarak bizler, bu gelen temsilcileri dinledik. Onlar, hem geçmiş maddelerle ilgili, hem de, 
daha çok, görüşülecek maddelerle ilgili görüşlerini ilettiler ve biz de onlan dinledik. Sadece 
görüş ilettiler. Sayın Sungurlu da vardı. Hatta aramızda da konuştuk. Bu görüşleri... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ayın 4'üne birbirimize randevu verdik. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Evet. 
Bir araya geleceğiz yılbaşından sonra, Ocak ayında ve o görüşmelerin de ışığı altında, eğer 

bizce makul olan taraflar varsa, onları da görüşüp radyo ve televizyon yasa teklifini yeni yılda 
mutlaka ele alacağız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben seyahatimi kesip geleceğim... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Biz de, Grup olarak, bugün buraya sunulan yasa tasa

rısındaki, televizyon ve radyonun geçtiği her maddenin, bu kavramların geçtiği her maddenin 
geçiciye alınmasını istiyoruz; çünkü, radyo ve televizyonlarla ilgili yasa teklifinde esasen se
çimler ve özel radyo ve televizyonlar maddesi var. Orada, bu işin kalıcı olarak nasıl yapılması 
gerektiği konuşulacak ve yer alacak. 

Bugünkü yasa tasarısı tabiî farklı bir şey -Sayın Aşık'a onu da söylemek istiyorum- seçim 
sisteminde temel bir değişiklik yapan bir tasarı değil bu. Mini, Türkiye barajı, bölge barajı ya
hut tek tur, çift tur; o değil. Bir seçim var; belli konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç var... 

NtHAT MATKAP (Hatay) — Şeklî düzenleme. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — özellikle güvenlik konusunda yeni düzenlemelere ihti

yaç var. O nedenle, bazı maddeleri burada hep birlikte ele alıyoruz. 
Biz de, söylendiği gibi, bu yasa tasarısında radyo ve televizyonla ilgili bütün maddelerin 

geçici madde şekline getirilmesini, aynı şekilde istiyoruz. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Sayın Sungurlu, arkadaşlarımızın bu konuda bir önergeleri var; sizin önergelerinizi de oku

mayalım mı? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Siz bu önergeyi uygun görüyorsanız, 

bize göre bir şey yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, Başkanlığa verilen bir önerge var; okuyorum ve sizin görü

şünüzü alacağım : 

"Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz tasarıya aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Ercan Karakaş 
Bursa istanbul 

Cemal Şahin Mehmet Özkaya 
Çorum Gaziantep 

Turgut Tekin 
Adana 

Geçici Madde — Bu kanunun 2, 8, 15 ve 19 uncu maddeleri sadece ilk genel yerel seçim
lerde uygulanır." 

önerge böyle. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sizce uygunsa, bizce de uygun efendim. 
BAŞKAN — Bence uygun efendim. Yani, bu madde geçici madde olarak eklendiği takdir

de, sadece sizin dediğiniz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Onu tamamlayıcı bir önerge daha var... 
BAŞKAN — Evet, onu da okuyorum : 

"Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz tasarının yürürlüğe ilişkin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 

M. OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, biz, o zaman, bu madde üze
rinde verdiğimiz bütün önergeleri geri çekiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyada parti flamaları, propa
ganda bayrakları ve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek 
yerlere asılır. 

Parti genel merkezlerinde, il, ilçe, belde merkez binaları ile kapalı yerlerde ve parti taşıtla
rında, adayların özel taşıtlarında, konvoylarda, mitinglerde, miting alanlarında, kapalı salon 
toplantılarında, miting ve toplantı günü kullanılan afiş, bayrak, flama ve benzerleri bu hük
mün dışındadır. 

O sahadaki yerlerin sırası, şehir ve kasabalarda tlçe Seçim Kurulunca, o çevrede seçime 
katılan siyasî partilere, birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre, bağımsız adaylarda ise ad 
çekme sonucuna göre tespit edilir. 

Bağımsız adaylar için yapılacak ad çekme, başvuran adayların veya temsilcilerinin önün
de, oy verme gününden önceki yirminci gün akşamına kadar yapılır. 

Hiçbir siyasî parti veya bağımsız adayca dördüncü fıkrada belirtilen tarihten önce duvar 
ilanı, flama veya bayrak aşılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 Sayılı Ka
nunla kaldırılmış olan 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 61. — Yukarıdaki madde gereğince gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde 
parti bayrağı, afiş ve propaganda flamaları ile ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. 
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Bu suretle asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen bayrak, afiş ve flamalarla ilanlar, ilçe se
çim kurulu kararı ile kaldırılır, kaldırma için yapılan masraflar, bu bayrak ve flamalarla ilanla
rın ait olduğu partiler veya bağımsız adaylarca ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. • 

Ancak, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ilan edilen yerlerde ve savaş durumların
da zabıta amir ve memurlarıyla silahlı kuvvetler mensuplarının seçmen sıfatıyla kayıtlı bulun
dukları sandıkta oy kullanmaları halinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge 
özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, 
seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit 
edilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sandık, 89 uncu maddenin son fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından başka 
bir süre konulmamış ise saat 17.00'den önce açılamaz. Oy verme işi bitince kurul başkanı bu
nu yüksek sesle ilan eder. Masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin 
bittiği saat tutanak defterine geçirilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 8 inci maddeden önce bir ek madde ilavesi var; bu konudaki önerge

yi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşa

ğıdaki 8 inci maddenin eklenmesini ve diğer madde numaralarının buna göre teşekkülünü arz 
ve teklif ederiz. 
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Refik Arslan 
Kastamonu 

Faruk Saydam 
Manisa 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Madde 8. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 122 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu itirazlar, ilgili seçim kurulunca karara bağlanır. Muhtarlık bölgesi, askı listelerine ya
pılan itirazlar; itirazın yapıldığı yerin seçim kurulunca kesin karara bağlanır." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu madde, Komisyona teklif edilen yani, Başkanlığa 
verilen teklifte yok, Komisyonda da görüşülmemiş. Bu önergeyi aslında işleme koymamız müm
kün değil. Bu, yalnız bir şeklide mümkündür. Komisyon sırasında komisyon çoğunluğu olur 
ve çoğunluk da bu maddeyi, bu önergeyi benimserse, o zaman bunu tartışmaya açarız. Komis
yon sıralarında, çoğunluk olmadığına göre, yerleşmiş geleneklerimize göre, bunu görüşmemiz 
mümkün değil efendim. Onun için, bu önergeyi işleme koymuyorum. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 149 uncu maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"özel Radyo ve Televizyon Yayınlarına İlişkin Suçlar 
MADDE 149/A. — Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen 

esaslara aykırı olarak ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının ya
yınlanılın beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına Yüksek Seçim Kurulunca, yerel yayın 
yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının üç günden yedi güne kadar durdu
rulmasına ilçe seçim kurulunca karar verilir. 

Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhat yerine getirilir. 
Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorum

luları bir milyar liradan beş milyar liraya kadar, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon ku
ruluşlarının sorumluları on milyon liradan yüz milyon liraya kadar ağır para cezasıyla ilgili 
mahkemesince cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli olarak uygulanır. 

Bu fıkraya göre verilecek cezalarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum. 

MADDE 9. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 151 inci maddesinin son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun, 58, 60 ve 61 inci maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler 
hakkında, altı aydan bir yıla kadar hapis ve birmilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 78 inci maddesinin altıncı fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Bağımsız adaylık için başvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı 
kadar parayı ilgili mal sandığına yatırarak makbuzunu başvurma belgelerine eklerler. 

Bu miktar hazineye irad kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 

edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 17 net maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. ' 

"Madde 17. — Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri 
ile muhtarlar mahallî idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek 
için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel 
meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin 
birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kul
lanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Vehbi Dinçerler. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; çok vaktinizi almayacağım. 

Bu madde, milletvekilleriyle ilgili bölümü yönünden Anayasaya aykırıdır. Dün Komisyonda 
da bu konuyu konuştuk, Anayasaya aykırılık önergesi verdik; fakat Komisyon, Anayasaya ay
kırı olmadığına karar verdi. Bendenizin muhalefet şerhim var; o bakımdan da, söz hakkım 
doğuyor. 

Milletvekillerinin, milletvekilliğinden istifalarının gerçekleşmiş olması halinde mahallî ida
relerin herhangi bir kademesindeki seçime katılabilme haklarının doğması lazımdır. Bunun aksini 
kanuna bu şekilde yazmak : 

1. Anayasa değişikliği niteliğindedir; sonuçlan itibariyle. 
2. Eğer o değilse bile, en azından Anayasaya yorum getiriyor. 
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Bizim, kanunlarla, Anayasaya yorum getirme hakkımız yoktur; yorum hakkı Anayasa Mah
kemesine verilmiştir. Bir kere, bunu yaptığımız için yanlış bir işlem, yanlış bir iş yapıyoruz. 

Diğer taraftan, bütün bunlara rağmen, maddeyi düzeltelim diye önerge verdik. Metin, şu 
haliyle yazılsa bile, sonuna şöyle bir eklenti yapalım dedik : "Milletvekilinin istifası, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kesinleştikten, kabul edildikten sonra adaylığı geçerli 
olur" diye bir hüküm koyalım dedik; bunu da reddettiler. "Milletvekili" ibaresini çıkaralım 
diye arz ettik; o da reddedildi; yani bütünüyle, 1580 sayılı Kanunun paralel hükmüne benzetil
meye çalışıldı. 

Halbuki, 1580 sayılı Kanuna göre, mahallî idarelerin herhangi bir kademesinde görev ya
pan seçilmiş bir kimse, istifa ettiği anda istifası kesinlesin Orada, istifa tek taraflı bir müesse
sedir ve bütün hukukî geçerlilikleriyle sonuçlanır, istifa işlemi biter. 

Milletvekilinin istifası şarta muallaktır. Hem de öyle bir şarta muallak ki, Yüce Meclisi
mizin 226 oyuyla ancak gerçekleşebiliyor; yani milletvekili, istese de istifa edemiyor zaten. Do
layısıyla bir belediye başkanının istifa etmeden milletvekilliğine aday olması ayrı şeydir; ama 
milletvekilinin, arkasında şartlı istifaya bağlı olarak bir mahallî idare makamına aday olması 
ayrı şeydir. 

Nitekim, mahallî seçimlerde aday olan arkadaşlarımız olacaktır belki. Yarın Meclisin ne 
karar vereceğini bugünden bilemezsiniz. O bakımdan, kanuna, hükümle, tercih hakkı getiril
miş; yani kişiyi, siz, bana göre Anayasaya uygun olmayan yollarla aday yapıyorsunuz, milletin 
açık iradesi tahakkuk ediyor, ondan sonra seçilen kişi, milletin iradesine karşı şahsî tercih hak
kını kullanıyor... Bu, siyaseten milletin iradesini de küçültmektir. 

Dolayısıyla, bu madde, hem hukuken hem siyaseten hem de gelecekte çok kötü teamüllere 
yol açacağı bakımından, güzel bir madde değildir; keşke böyle tedvin edilmeseydi; ancak, sa
nıyorum ki kararlarınızla kanunlaşacak. Ama ben de, zabıtlara bu görüşümüzün geçmesini 
arzu ettim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz istemi var mı? 
Buyurun Sayın Karakaş. 
SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; ben de bu madde üzerinde çok kısa olarak görüşlerimi sunmak istiyorum. 
Tabiî, Komisyonumuz, Anayasaya aykırılık önergesini reddetmiş; o konuda yorum yapa

cak değilim, ama meselenin bir başka tarafı var : 
Bizim demokrasimiz çok kısıtlı, çok sınırlı. Biliyoruz, demokrasilerde, milletvekilleri, ay

nı zamanda, belediye başkanlığı, hatta bazan sendika başkanlığı ya da başka bir kurumun baş
kanlığı gibi ikinci bir görevi de yürütebiliyorlar. 

M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) -r- Anayasada değişiklik yapalım... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Anayasaya aykırılık meselesini çözecek olan prosedür 

işlemiş bence. 
Şimdi biz şunu söylemek istiyoruz : Birçok milletvekili arkadaşımız aday olmaya hazırla

nıyor, bazıları aday oldular. Peki, onlar istifa edecekler miydi?.. Zannediyorum etmeyeceklerdi; 
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bugünkü mevzuata göre onlar adaylıklarını sürdüreceklerdi; ama partiler başka bir şeyi yapa
bilir bence : Partiler, kendi aralarında bir centilmenlik anlaşması yapar, 12 Eylülün mantıksız 
o maddesini böylece aşmış olurlar. Bence bu tip çalışmaları geliştirmemiz gerekir. 12 Eylülün 
Anayasasının bu maddesi, bence çok aykırı bir madde. Grup Başkanvekilimiz gülüyor; ama, 
ben kendimle ilgili konuşmuyorum; yalnız böyle bir şey yapılabilir. O nedenle, biz bu madde
nin -elbette Anayasaya aykırılık sorunu, bir sorundur, bir hukuksal sorundur- bu şekilde geç
mesinde yarar görüyoruz. 

Başka siyasî kısıtlamalar da var... önümüzdeki dönemde, yeni yılda, Anayasanın ilgili mad
delerini ele alarak bunları değiştirmeliyiz diye düşünüyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Şahsı adına Sayın Çelik, buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu an, ge

tirilen yasa teklifindeki bu madde, benim bizzat şahsımda denediğim, 1580 sayılı Yasanın 26 ncı 
maddesinde varit olan -ikinci fıkrasındaki- usuldür. Belediye Başkanı iken, Türkiye'de ilk de
fa, istifa etmeden milletvekili olan, Fethullah Erbaş'la birlikte iki insanız, iki kişiyiz; bu konu
da devrim yaptık (!) 

Allah rahmet eylesin, Kâğıthane Belediye Başkanı, Yerel Yönetim Bakanlığı yapmış zatı 
muhterem, bu maddeye inanmadı, telefonla sordu, cevap verdim... Türkiye'de ilk defa, Siyasî 
Partiler Yasasına da getirip koyuyorsunuz ve güzel bir olaydır bu. 

Şu anda, belediye başkanı olmaya niyetli olan milletvekili arkadaşlarımızın önlerinde 
84 üncü madde var... Sayın Vehbi Dinçerler'in söylediği konuyu da göz ardı edemeyiz. 

Kazandı diyelim; istifasını kabul etmezseniz, milletin iradesini -12 Eylülün getirdiği Ana
yasaya göre- ne yapacaksınız? 

i • . • . ' . ' ' : 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Bir kişiye teslim edeceksiniz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Yani, o bakımdan, ondan sonra gelen arkadaşa 

teslim edeceksiniz. Bu nedenle, bu yasa, hakikaten, makul ve yerindedir, ama önündeki engel
leri de kaldırmak şartıyla. Biraz demokratikleşelim ve korkmayalım. Hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum : 

| Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka

nunla Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının 12 nci maddesiyle yapılan düzenleme, Anayasanın 82 ve 84 üncü maddelerine 
aykırı hükümler ihtiva etmektedir. 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 82 nci maddesinde, milletvekillerinin yapamayacağı işler sa
yılmıştır. Diğer taraftan, yine Anayasanın 84 üncü maddesi, milletvekillerinin istifasını tek ta
raflı irade beyanından ayırarak özel bir düzenleme getirmek suretiyle, Yüce Meclisin kabulüne 
bağlamıştır. 
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Bu sebeple, ileride istifasının kabul edilip edilmeyeceği meşkûk olan bir kimsenin aday 
olabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin kabulü, hem Anayasanın 82 ve 84 üncü mad
desine aykırı olacağı kadar, daha şimdiden hukuka aykm bir düzenlemenin yapılmasına rıza 
gösterilmiş olacaktır. 

Bu sebeple, söz konusu maddenin, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 
Naci Ekşi 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Cavit Kavak 
tstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Hamdi Eriş 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Sungurlu söz istiyorlar; buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; önergemde izah ettiğim gibi, 84 üncü madde muvacehesinde, adaylığını koyan insanların 
adaylıkları, Anayasamız açısından tehlikededir. Seçim kurulları tarafından bu adaylıklar ka
bul edilmeyebilir. 

Nitekim, aynı durumda, Kıbrıs'ta, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın milletvekilliğine aday
lığı, çok yakın tarihte, bu gerekçeyle, Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemiştir. 

Kaldı ki, eğer evrak içerisine bakılırsa; dün bu madde için bir ek önerge verilmiştir, gerek
çe önergesi verilmiştir ve o ek gerekçe önergesinde de, Anayasanın 84 üncü maddesinin hü
kümleri muvacehesinde, milletvekillerine seçim hakkı tanımak gibi, tam kelime olarak ifade 
edemeyeceğim, ama Anayasanın 84 üncü maddesini kanunla geçmek gibi bir şey. Bu, bizim 
hukukumuzda olmayan bir sistem. 

Kaldı ki, benim şahsî görüşüm şu : Milletvekillerinin, değil aday olması, hatta mümkün
se, milletvekilliği ile belediye başkanlığının bile bir arada yapılmasına şahsen karşı değilim. An
cak, hukuk açısından bir sakınca var diye düşünüyorum; Anayasaya aykırılık var diye düşünü
yorum. Onun için bu önergeyi verdim. Siyasî açıdan da, Anavatan milletvekillerimizin birço
ğu, belediye başkanlıklarına talip, Grubumuzu boşaltmayı düşünmüyoruz (!) 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Baş

kan, bir şey ifade etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, siz mütalaanızı belirttiniz; bundan sonra konuşma hakkınız yok. 
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ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANVEKİLI MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Sun
gurlu'nun konuşmasından sonra bir hususu ifade etmek istedim... 

BAŞKAN — Yok efendim. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. —-18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası
nın (a), (b) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Oy pusulaları, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş.kâğıtlara Yüksek 
Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun İzin ve denetimi ile ti Seçim Kurulları tarafından 
bastırılır. Birleşik oy pusulalarmdaki siyasî parti sütunları arasında yarım (0,5) cm. kadar veya 
iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 

b) Belediye Başkanlığı ve il Genel Meclisi Üyeliği seçimlerinde kullanılacak birleşik oy 
pusulalarının en üstünde "Siyasî Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasî Partiler ve Ba
ğımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasî partilerin temsilcileri 
huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kur'n esasına göre en başta ve ortada par
tinin özel işareti, özel işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra 
çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına 
o partinin aday veya adaylarının ad ve soyadları konulur. 

Belediye Başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçiminde bağımsız 
adaylar varsa, bunların ad ve soyadları, siyasî parti sütunlarından sonra ayrılan "Bağımsız 
Adaylar" sütununa alt alta konulacak birer daire içine yazılır. Bu sütunun şekli ve boyutları 
ile dairenin çapı ve birden fazla aday varsa bunların bağımsız adaylar sütununa yerleştiriliş 
biçimi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Bu adayların ad ve soyadları ilçe seçim kurulunca 
çekilecek kur'a ile sıralanır ve her birinin altına bir çizgi çekilir." 

h) Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları o sandığın seçmen sayısının % 15'i 
kadar fazla adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulu veya oy pusulalarını bastı
ran seçim kurulu tarafından numaralanıp, mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye 
meclisi üye adayları isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Dinçerler; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBt DÎNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; çok kısa bir maruzatım var. 
Bağımsız adayın çok olması halinde ne olacak?.. Her üç seçimde de (belediye başkanı, 

il genel meclisi üyesi veya belediye meclis üyesi seçimlerinde) diyelim ki 100 tane bağımsız aday 
çıktı. Partiler 15 tane; soldan sağa yazılacak; en sonunda bir kutu var, bağımsızlar yazıyor ve 
onun altına 100 tane bağımsız adayın ismi yazılacak... 

Şimdi, bu, tabiî, zor bir çözüm. Bu çözümü hazırlayanlar, getirenler, Komisyonda görü
şenler de bu çözümden memnun değiller. Biz orada dedik ki, 15 tane parti yazıldıktan sonra, 
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-seçime 15 parti giriyor, kesinleşti-16 ncı yere bir kutu koyalım, seçmen, istediği bağımsız ada
yın ismini ve soyismini oraya yazsın. Buradan doğacak yanlışlıklar, hatalar, bu şekilde, çok 
zor manipüle edilebilecek bir seçim pusulasının getireceği hatalardan daha az olurdu. Bu, çok 
basit, çok pratik bir mesele. Kayıtlara geçsin diye son cümlem olarak şunu da söyleyip bağla
yacağım : Bunun yazılması, basılması, dağıtılması, katlanması, zarflanması, açılması tasnifi, 
yırtılması, birbirine girmesi, büyük olay meydana etirecek. 

Gerçi, şunu da bilgilerinize arz edeyim: Yüksek Seçim Kurulundan gelen temsilci arkada
şımıza bunları izah ettiğimiz zaman, o, kendi hesaplarına, ellerindeki kendi imkânlarına göre, 
böyle, dengesiz bir oy pusulasıyla da başa çıkabileceklerini; ancak, çıkabilecek hatalardan do
layı şimdiden özür dilediğini beyan etti. 

Böyle iş olur mu?! Yani, biz devletiz; şurada, "biz bu işi yapamayacağız" diye peşinen 
yola çıkarsak, yarın sokaktaki insan bize ne der?! özellikle bu işi daha iyi hale getirmememi
zin -gerek Komisyonda, gerekse daha önceki çalışmalarda; burada yapılacak bir şey zaten yok, 
öneri vesaire de vermedik- mesuliyeti, bu işle ilgili herkesin üzerindedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 7.8.1988 tarih ve 3469 Sayılı Ka
nunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçmen sandık kurulunca verilecek mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği partiye 
veya varsa bağımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanır. 

Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. 
Mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 15. — 18.1.1994 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Ancak, 298 Sayılı Kanunun 52 ila 55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda 
propagandaya ilişkin hükümleri mahallî idareler ara seçimlerinde resmî ve özel radyo ve tele
vizyon kuruluşları bakımından uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 16.6.1989 tarih ve 3573 Sayılı Ka
nunla eklenen Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Ek Madde 1. — Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bu
lunduğu halde, mahallî idareler genel ve ara seçimlerine meşru mazeretleri olmaksızın katıl
mayanlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 200 000 (tkiyüzbin) lira par acezası ile cezalan
dırılır. Bu karar kesindir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE İ7. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanuna aşağıdaki Ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. — Dağınık mahalle ve sair yerleşim yerleri bulunan köylerde veya köyle

rin birbirlerine yakın olduğu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahalde veya bir tek köy
de toplanması, seçim gününden eri az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla İlçe Seçim Kuru
lunca kararlaştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 13. — 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak mahallî idareler seçimlerinde, 

Hâkimler ve Savcılar, Yüksek Yargı Organları mensupları, Yüksek öğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yüksek öğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur 
statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu gö
revlileri ile subaylar ve astsubaylar 30.1.1994 tarihine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bu
lunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; birinci fıkrada sayılanların aday adaylığını veya 
adaylığı kaybetmeleri ve bir ay içinde müracaatları halinde hemen; seçimi kaybetmeleri halin
de, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat et
meleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak ve aylık derecelerindeki başka bir göreve 
atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben 

engellemek için değil de, durumu değerlendirmeniz için, bir hatırlatmada bulunmak üzere söz 
aldım ve bir öneri olarak konuyu takdirlerinize sunuyorum. 

Şimdi, subay ve astsubay tanımı tç Hizmette bellidir. Millî Savunma Komisyonu üyesi ol
duğum için biliyorum ve Komisyonda her partiye mensup diğer arkadaşlarım da var, onlar da 
bilirler; Uzman Erbaşlar Yasası Çıktı. Jandarma Teşkilatı kolluk kuvveti içerisinde bir de uz
man çavuşlar var; onları bu konuda kapsama almıyorsunuz. Onların adaylıkları halinde ne 
olacak? Burada bir çelişki var. Bu değişikliği artık siz nasıl takdir ederseniz... Onları oraya 
eklemenizde yarar var. Uzman erbaşlar ve uzman çavuşlar da askerdirler, görevlidirler, hatta 
maaş da alıyorlar. Bu, bir eksikliktir; bunların da alınmasını öneriyorum. 

Takdirlerinize sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Başka söz isteyen?.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun Hüseyin Bey. 
HÜSEYİN ERDAL. (Yozgat)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu

muz maddede, biz aslında memurların istifa mecburiyeti olmamasını bekliyorduk. Ancak, teklifte 
gördük ki, memurlar yine istifa edecek, seçimi kaybettikten bir ay sonra, müracaatları üzerine, 
tekrar göreve dönecek. 

Kıymetli arkadaşlarım, madem bu memurumuz geriye dönecekse, istifanın ne gereği var?! 
Zaten, 1980*den önceki seçimlerde, memurlara istifa mecburiyeti yoktu. Yine, iki kelimeyle, 
istifa mecburiyetini kaldıralım; memur istediği seçime girer, seçimden sonra tekrar görevine döner. 

Bu bakımdan, bu, istifa ve tekrar göreve dönme hususunun bu maddeden çıkarılmasını 
teklif ediyorum; memurlar da, bu şekilde rahatça kendi görevinde çalışır. 

Maddede, bir de "ya bulundukları göreve veya kendi durumuna uygun göreve" diye yine 
lastikli bir ifade kullanılmış. Hiç böyle ifadelere gerek kalmadan, bendeniz, bu memurların 
istifa mecburiyetinin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

Çıkacak olan bu kanun, güzel bir kanun; kanunun da hayırlı olmasını temenni ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Madde üzerinde müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 nci madde kabul 

edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 22 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22. — Siyasî partilerin milletvekili genel ve ara seçimleri ile mahallî idarelerin 
genel seçimleri sırasında radyo ve televizyonlardan faydalanmaları, seçim propagandası yap
maları ve yükümlülükleri ile bu faydalanmanın esas, şekil ve şartları 26.4.1961 tarihli ve 298 
sayılı, 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı ve 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı kanunlarda yer alan hü
kümlere tabidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, yürürlük maddesine geçmeden önce, tasarıya geçici madde eklenme

sine ilişkin iki önerge vardır; onları okutacağım. 
önce, birinci önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz tasarıya aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Ercan Karakaş 
Bursa İstanbul 
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Cemal Şahin 
Çorum 

Turgut Tekin 
Adana 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 2, 8, 15 ve 19 uncu maddeleri sadece ilk genel yerel se
çimlerde uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılamıyor, Hükümet katılıyor. 
Söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu geçici madde yasa tasarısına eklenmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz tasarıya aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Ercan Karakaş 
Sakarya İstanbul 

Turhan Tayan Hasan Peker 
Bursa Tekirdağ 

tsmail Kalkandelen 
Kocaeli , 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun 1 inci maddesi, ilk genel yerel seçimlerde uygulanmaz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılamıyor, Hükümet katılıyor. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Yanlışlık var efendim... 
TEVFtK DİKER (Manisa) — Komisyonda şu öneri zaten kabul edilmişti; yaptığımız doğ

rudur, yanlışlık yok efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 1 inci madde bu seçimlerde tatbik edil

meyecekti; Komisyonda öyle anlaşmıştık. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Komis

yonda, şimdiki sisteme göre 300 seçmenden oluşan sandık sisteminin sakıncalı olduğu söylen
di ve bu değişikliği yaptık; ancak, bu seçimde bunun uygulanması, zaman darlığı dolayısıyla, 
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Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yapamaması dolayısıyla, mümkün değil; ama sistemimizde 
de kalmasını istiyoruz; bundan sonraki seçimlerde, daha küçük, 150 ya da 200 kişilik seçim 
sandıkları konsun diye. Onun için, maddenin bütünü, bu bakımdan, ancak daha sonra uygu
lanacak. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyonun izahatı karşısında, bir hata olmadığı an
laşılıyor. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, kanun teklifi benim; izah edeceğim. 
BAŞKAN — Sizin söz hakkınız yok. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — 1 inci madde geçti, kabul edildi; Yüksek Kurul tara

fından, tekrar değiştiriliyor. 
BAŞKAN — Sayın özkaya, bir önergeyi tartışıyoruz; bu önergede zatıâlinizin imzası yok. 

Tamam, teklifsizin; ancak, bu önergede sizin imzanız olmadığı için, bunun üzerinde konuşma 
hakkınız yok. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Ben kanun sahibiyim, izah edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, kanun sahibisiniz; ama, burada konuşma hakkınız yok. 
Önergeye, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmamakta, Hükümet ise önergeye katıl

maktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici maddenin 

eklenmesi kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — Bu Kanunun 2 nci maddesi, Kanunun Resmî Gazetede yayımını takip 
eden otuz gün sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN ~- Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın özkaya. 
Sayın özkaya, bakın, konuşma hakkını içtüzük şimdi veriyor; buyurun, şimdi konuşun. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kanun tek

lifi verdik, bu teklif, Hükümet tasarısıyla birleştirildi ve 1 inci maddesi de kabul edildi. 
298 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, "Bir sandıkta 300 seçmene kadar oy kullanılır" diyor. 

Bir seçmen, belediye başkanı seçimi, muhtar seçimi, büyükşehir belediye başkanı seçimi, il ge
nel meclisi seçimi ve belediye meclisi seçimi olmak üzere 5 kere hücreye girecek, çıkacak. Bir 
seçmenin 5 defa oy kullanması dört beş dakikayı alır. Bunun için 300 seçmen fazla. Daha son
raki maddede, "Mecbur kalındığı zaman bir sandıkta 400 kişi oy kullanabilir" deniyor. Bu, 
mümkün değil. Bir memlekette, istanbul gibi büyük bir şehirde, seçmenlerin yüzde 55'i oy kul
lanmazsa, millî irade yansımış olur mu? Olmaz. 

tBRAHlM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — Kanunu deldirme; sahibi sensin. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Neden böyle yapıldı? Biz, kanunun uygulayıcılarına, 

Yüksek Seçim Kuruluna sorduk; "Efendim, mühür yapılamaz, imkânı yok" dediler. Daha se
çim takvimi başlamamış... Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Devleti, üç ayda 2-3 bin tane 
mühür yaptırmaktan acizse, bu kanun geçmesin. Yoksa, nasıl olur da, kabul edilmiş olan tekli
fimiz bir geçici madde ilavesiyle değişikliğe uğratılır. 
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Biz diyoruz ki, şehirlerde, yani belediye seçimi olan yerlerde, bir sandıkta 150 kişi oy kul
lansın. Zaten biz bunu teklif etmiştik ve bu da 1 inci maddeyle kabul edildi. Köylerde de bir 
sandıkta 200 kişi oy kullansın dedik. Sonra, geçici madde eklenmesini isteyen önerge verdiler 
ve bu uygulanmaz dediler. Bu, olmaz. 

Bu teklifimizin kabul edilmesini saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya; fakat, Genel Kurul kabul etti. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz tasarının yürürlüğe ilişkin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. \ 
Turhan Tayan Yılmaz Ovalı 

Bursa Bursa 
Ercan Karakaş ismail Kalkandelen 

istanbul Kocaeli 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
"Madde 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKlR SAMİ DAÇE (Adana) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilen bu önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde, kabul edilen bu önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Hasan Basri Eler'in, geçici 13 üncü maddenin yeniden görü

şülmesi konusunda bir önergesi var. 
Mevcut İçtüzüğümüzde tekriri müzakere sistemi olmadığı için, bu isteğini yerine getire

mediğimden, üzgünüm. Yeni İçtüzükte, bu konular, böyle meseleler düzenleniyor; çözülüyor. 
Artık, mecburen, yeni İçtüzüğü bekleyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nun Tasarısının maddelerinin tümü kabul edilmiştir. 

Şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
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12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S, Sayısı : 287) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan kara uyarınca, bugün görüşülmesini karara bağ
ladığımız ve gündemin 83 üncü sırasında bulunan, Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Koruyucu 
Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu Teklifi 

MADDE 1. —• Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından Thalessemia ve Ortak Hücreli Anemi 
dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 
mücadele eder. 

Kalıtsal kan hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli 
önlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece teklif kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

VI. — ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
2. — Genel Kurulun, 29.12,1993 Çarşamba ve 30.12.1993 Perşembe günlerinde çalışmaları

na ara vermesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi var; okutuyorum : 

(1) 287 S. Sayılı Basmayan Tlttanağa eklidir. 
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Danışma Kurulu önerisi 

No. : 119 Tarihi : 28.12.1993 
Genel Kurulun 29.12.1993 Çarşamba ve 30.12.1993 Perşembe günlerinde çalışmalarına ara 

verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Nihat Matkap Oguzhan Asiltürk 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorularla genel görüşme ve Meclis araştırma önergelerini gö

rüşmek için, alınan karar gereğince, 4 Ocak 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum; ayrıca, bütün milletvekillerine iyi yıllar diliyorum. 

Kapanma Saati : 18.05 

X. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in tnhisar-Yenipazar ilçeleri arasında 

bulunan yerleşim bölgelerinde seyredilemeyen TRT yayınlanna ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Yıldırım Aktuna'nm yazalı cevabı (7/1821) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik iline bağlı tnhisar-Yenipazar ilçeleri arasında bulunan yerleşim bölgelerinde yeteri 
derecede TRT kanalları seyredilememektedir. 2000'li yıllara gireceğimiz şu günlerde hâlâ böyle 
bölgelerin olması sizin hükümetinizi rahatsız etmiyor mu? 

Bu konuda gereğini ne zaman yapacaksınız? 

TC. • 
Devlet Bakanlığı 28.12.1993 

Sayı : B.02.0.004/2.1/01202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 16.12.1993 gün ve GNS.0.10.00.02-7/1821-5742/2690 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığıma yönelttiği "Bilecik ili tnhisar-
Yenipazar ilçeleri arasında bulunan yerleşim bölgelerinde yeteri derecede TRT kanallarının 
seyredilemediği" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
»Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 

Bilecik ili İnhisar ve Yenipazar ilçeleri İzmit ve Eskişehir anaverici istasyonlarının kapsa
ma sahasında olup, İzmit İstasyonundan TV-1, 2, 3, 4 ile Eskişehir İstasyonundan TV-1, 2, 
3 programları yayınlanmaktadır. 

Ayrıca İnhisar ve Yenipazar ilçeleri ile köyleri için harita ve yerinde yapılan incelemeler 
sonucunda aşağıda isimleri verilen İstasyonlar tesis edilerek, peyder pey hizmete verilmiştir. 

İnhisar (100 W) ve Tozman (I W) İstasyonlarından TV-1, 2 ve 3 programları yayınlan
maktadır. 

Yenipazar (Kükürtverenler tepesi 100 W) İstasyonundan TV-1 ve 2 programları yayınlan
maktadır. 

İnhisar ile Yenipazar arasındaki köylerden PTT Genel Müdürlüğüne bugüne kadar yayın
ların izlenemediğine dair bir yakınma gelmemiş olup, söz konusu yazılı soru önergesi üzerine 
TRT yayınlarının izlenilemediği belirtilen Yenipazar ve İnhisar arasındaki köylerin durumu harita 
üzerinde incelenmiş ve yerinde yapılacak etüdler sonucunda gerekli önlem alınacaktır. 

2, — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Ayaş-Gençali Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2037) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku
rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa 
Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba
kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazar, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahaman, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 
ihtiyaç olacaktır? 

e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Ayaş Gençali Köyüne içme suyu temini (Kaynak 17 Km. uzakta) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/557.009 ' 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-07/2037-6093/27857 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Ayaş - Gençali Köyüne 17 km. uzaklıktaki kaynaktan içmesuyu teminine dair 
soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu köyün cazibeli ve şebekeli içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşıladığın
dan yeni bir kaynaktan içmesuyu temini uygun görülmemiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün,. Erzurum Çat ilçesinde kurulacak barajın-
inşaasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracıbaşının yazılı cevabı 
(7/2593) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 
Erzurum'un Çat ilçesi ile Merkez ilçe arasındaki arazide inşasından söz edilen ve Erzu

rum şehir merkezinin de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli yer alacak olan Çat 
barajının inşası ile ilgili işlemler ne safhadadır? Programa alınmış mıdır, 1993 yılında bu baraj 
için kaç lira yatırım yapılacaktır, kamulaştırma işlemleri ne zaman başlayacaktır ve baraj tü
müyle ne zaman bitirilerek hizmete girecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28.12.1993 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/3924 

Konu : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 2.12.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2593-6688/28649 sayılı yazısı. 
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tlgi yazı ilişiğinde alınan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Palandöken (Çat) Ba
rajının inşası hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir, 

21.10.1993 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve sözleşmesi imza aşamasında bulunan Çat 
barajının 1993 yılı ödeneği 891 915 000 TL. sidir. 1994 yılında kamulaştırma işlemlerine ve iri-
şaasına geçilecek olan söz konusu barajın 1997 yılı sonunda ikmal edilmesi planlanmıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakam 

4. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, Antalya Kmlat Köyü ile Alara Çayı arasında 
yapılan yola ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı ce
vabı (7/2621) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakam Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

FaikAltun 
Antalya 

Bilindiği üzere, Turizm Türkiye Ekonomisinin temel yapısıdır. Yetkililerinde sık sık ifade 
ettikleri gibi, en çok döviz girdisinin hatta bugün için neredeyse tek döviz girdisinin gerçekleş
tiği alan Turizmdir. Türkiye'nin doğal güzellikleri, temiz denizleri, betonlaşmamış sahilleri, iklimi 
turizmi geliştiren başlıca faktörlerdir, özellikle Antalya ve civarında ekonomik hayat turizm 
sektörü etrafında biçimlenmektedir. Turizm, sanayinin, tarımın önüne geçmiştir. 

Bu koşullarda alt yapı yatırımlarının gerçekleşmesi büyük önem arz eder. Ancak doğal 
güzellikleri, kumsalları ve denizi tahrip etmeden gerçekleştirilmesi de bir başka zorunluluktur. 

Bakanlığınız bünyesinde Antalya-Alanya yolunun çift yol haline getirme çalışmalarında 
bu gerekler göz önünde tutulmamıştır. Kızılot Köyü ile Alara çayı arasındaki 10 km. civarın
daki bir yol ısrarla kumsaldan geçirilmek istenmektedir. Bunun için yer yer deniz doldurul
makta, doğal sahiller betonlaştırılmaktadır. 

Kuşkusuz çift-yol düzenlemesiyle trafik büyük ölçüde rahatlayacaktır. Fakat bunun mut
laka kumsaldan geçirilmesi gerekli midir? Yolu ucuza mal etmek amacıyla, kıyıdan içerde ka
mulaştırma yapılmayarak kumsalların asfaltlanması bir doğa katliamı değil midir? Turizme 
yönelik alt yapı çalışması yapılırken turizmin doğal kaynaklarını yok etmek, turizm gelirlerini 
turistik yatırımları olumsuz etkilemeyecek midir? 

Kumsalların denize girmek yerine araba sürmek için kullanılması hangi mantıkla açıkla
nabilir? Yapay bir kumsal yaratmanın maliyetinin, sizin ucuza yapmaya çalıştığınız yolun ma
liyetinin kaç katma çıkacağının araştırmasını yaptırdınız mı? 

TC. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28.12.1993 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3928 

Konu : Antalya Milletvekili Faik Altun'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M.'nin 6.12.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2621-6726/28741 sayılı yazısı. 
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tlgi yazı ilişiğinde alınan Antalya Milletvekili Faik Altun'un, Kızılot Köyü ile Alara Çayı 
arasında yapılan yola dair, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun turizm trafiğinin yoğunluğu nedeniyle bölünmüş yol 
haline getirilmesi için, konuyla ilgili Kuruluşumuz beş kısım halinde proje hazırlamıştır. 

— Antalya-Aksü arası bölünmüş yol niteliğinde, emanet olarak bitirilerek trafiğe açılmıştır. 
— Aksu-Aspendos Ayr. projesi bitirilmiş olup, işin ihalesine çalışılmaktadır. 
— Aspendos Ayr.-Manavgat arasının projesi tamamlanmış ve kritik kesimlerde ise (Peri 

ve Çolaklı) emanet yol yapım çalışmaları sürdürülmektedir. 
— Projesi tamamlanan Manavgat-Yeşilköy arasının, Kızılot'dan itibaren 10 km.lik bölü

münde emanet yol yapımının sağ şeridi bitirilmiş olup, asfalt olan mevcut sol şeritte de yol 
standardını yükseltmek için çalışmalar devam etmektedir. 

Proje çalışmaları devam eden Yeşilköy-AIanya arasının Alanya çevre yolu projesi tamam
lanmıştır. 

— 1960'h yıllarda Manavgat-Alanya arasındaki mevcut yolun 15 m. solunda, 35 m. de 
sağında olmak üzere kamulaştırması yapılmıştır. Yeni yapılacak olan bölünmüş yolun 2 nci 
hattı da bu kamulaştırma içinde kalmakta olup, yolun her iki tarafında ise büyük çapta yapı
laşma ve turistik tesisler olduğu için bu yönde yeni bir kamulaştırma yapılmamaktadır. 

Ayrıca, Kızılot-Alanya arasının önceki yıllarda sahilden uzakta, iç kesimlerden geçebile
cek bir güzergâhın etüt çalışmaları fotogrometrik olarak yapılmıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, içme suyu hatlarında asbestli boru kulla
nıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve Iskûn Bakanı Onur Kumbaracı-
başı'nın yazılı cevabı (7/2646) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

reğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Sorularım : 
1. Asbest sağlığa zararlı mıdır? 
2. Şayet zararlı ise niçin içme suyu hatlarında bu asbestli borular kullanılmaktadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 28.12.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3926 

Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) T.B.M.M.'nin 6.12.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2646-6754/28797 sayı

lı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.12.1993 gün ve B.02.0.KKG/106-4574/6875 sayılı yazısı. 
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Asbestli boruların içmesuyu hatlarında kullanıldığı iddiasına ilişkin; Nevşehir Milletveki
li Mehmet Elkatmış'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığı
mızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Zararlı Kimyasal Mad
de ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği"nin 37 nci maddesi ile asbest kullanımına yasaklama 
getirilmiştir. Ancak, piyasaya sürülmesi yasak olan ürünler arasında Asbestli Çimento boru 
bulunmadığı gibi, yine aynı yönetmeliğin 38 inci maddesinde ise bu boruların kullanılabileceği 
açık olarak belirtilmiştir. 

Bunun yanında; asbestli boruların sağlığa zararı, cinsine ve kullanım yerine göre değer
lendirilmekte olup, her iki durumda da söz konusu borular bir riks taşımadığı için dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de kullanımına devam edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Eximbank tarafından açılan ihracat kredileri
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Eximbank'tan son aylarda ihracat kredisi dağıtıldığı söylentileri yaygınlaşmaktadır. 

Sorular : 
1. Son dört ay içerisinde hangi firmalara ne miktar da ihracat kredisi verilmiştir. 
2. Verilen krediler karşılığında alınan teminat nev'i ve tutarları nedir? 
3. Bu kredilerin verilmesinde ne gibi şartlar aranmaktadır? 
4. Verilen kredinin tarihi ne olursa olsun gerekli şartları taşımadığı halde kredi kullandı

rılmış firma var mıdır? Varsa hangi firmalardır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 27.12.1993 

Sayı : B.02.0.012/558-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.11.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3148-7338/29685 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbaka

nın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri Eximbank'ın faaliyetleri ile ilgili yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Türk Eximbank Faaliyetlerine ilişkin Yazılı Soru 
önergesi Cevabıdır 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., 3332 sayılı Kanun ve bu Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak kabul edilen 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ağustos 1987'de kurulmuş
tur. Türkiye ihracat Kredi Bankası, Türkiye'nin resmî ihracat destek kurumudur. Dünyadaki 
benzerlerinin genel olarak tanındığı "Eximbank" ismini kendine "kısa-isim" olarak seçmiş
tir. Diğer ülke Eximbankalarından ayırdedilebilmesi maksadıyla Ana Sözleşmesinde, Türk Exim-
bank namıyla tanımlanmıştır. 

Türk Eximbank'ın amacı; ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç malları
na yeni pazarlar kazandırılması ile ihracatın geliştirilmesi; ihracatçıların uluslararası ticarette 
paylarının artırılması için gerekli desteğin sağlanması; ihracatçılar yurt dışında faaliyet göste
ren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması 
olarak özetlenebilir. 

Bu çerçevede uyguladığı kısa vadeli TL. ve döviz kredileri, ülke kredileri gibi nakdî finans
man imkânlarının yanısıra ihracat kredi sigortası ve garanti programları gibi gayrinakdî finans
man desteğine yönelik uygulamaları ile ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 39'una hitap eden 
hizmetler sunmaktadır. Bunlardan soru önergesi kapsamına giren faaliyetlere ilişkin bilgiler 
aşağıdadır. 

1. Türk Eximbahk'ca son dört ay içerisinde 3 763 adet kredilendirme işlemi yapılarak 
yaklaşık 8 trilyon TL. tutarında ihracat kredisi kullandırılmıştır. 

2. Krediler, aracı ticarî bankalar vasıtasıyla imalatçı veya ihracatçı firmalara kullandırıl
makta olup, aracı bankaların riskleri üstlenilmektedir. Bu amaçla aracı bankalardan teminat 
olarak kredi limitleri tutarında kredi sözleşmeleri alınmaktadır. Kullandırılan kredilerde firma 
riski ise Türk Eximbank üzerinde değil aracı bankaların üzerindedir. Bu nedenle de aracı ban
kaların müşterileri olan firmalardan alacakları teminatlar aracı banka ve firma ilişkileri çerçe
vesinde belirlenmektedir. 

3. Kredinin kullandırılması sırasında, firmanın küçük, orta veya büyük boy bir işletme 
olup olmaması ya da yeni kurulmuş veya çok eskiden beri faaliyette bulunan bir firma olması 
gibi hususlar dikkate alınmamaktadır. 

Kredi kullandırılırken aranan en önemli şart, firmanın krediyi kullandıktan sonra yapa
cağı ihracatı baştan taahhüt etmesidir. Bu taahhüdün serbest dövizle Türk menşeili bir ürünün 
ihraç edilmesi hususunu içermesi gerekir. 

Bu şekilde bir ihracat taahhüdüne girerek kredi kullanan firmanın, daha sonra taahhüt 
ettiği ihracatı gerçekleştirip gerçekleştirmediği ise Gümrük Çıkış Beyannameleri ve Döviz Alım 
Belgeleri üzerinden incelenir ve taahhüt edilen ihracatın yerine getirilmediğinin tespit edilmesi 
durumunda cezaî müeyyideler tatbik edilir. Ayrıca kredi kullanacak firmanın ihracatçı olması 
halinde geçerli bir İhracatçı Belgesine, imalatçı olması halinde ise Sanayi Sicil Belgesi veya Ka
pasite Raporuna sahip olması gerekmektedir. 

4. Türk Eximbank'ca, kredilerin Uygulama Esasları kapsamına girmeyen ve yukarıda 
değinilen kullanım şartlarını taşımayan hiçbir firmaya bugüne kadar herhangi bir kredi kul
landırılmamıştır. 

, 0 
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Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınınuran ve Bcrtarofının Kontrolüne İlişkin Basel 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann 

Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

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

450 
251 
251 

192 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
1. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahit Menteşe 

tsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
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Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Hasan Başri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim \aşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdul kadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ah Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Mustafa Baş 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumunkaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 

! —sos — 

Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağa 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
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Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halk Dağlı 
M. Selahattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal (B.) 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 

Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arikan 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLRJRFA 
Necmettin Cevheri 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

— 509 — 

İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
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Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Yücel Seçkiner (t.A.) 
Halil Şıvgın 
Baki TUg 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 

(B.) 

ÇANKmi 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Kttçükel 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Tbpaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Osman Develioglu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Sayih Kapusuz 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri "Kavuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 

ADANA 1 
ADIYAMAN 1 
BURSA 1 

MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Nevşat özer 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi PehUvanoglu 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
irfan Demiralp 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 1 
İSPARTA 1 

SİİRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin "Vazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoglu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Feyzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Necdet Yazıcı 

İSTANBUL 1 
MARDİN 1 
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özellikle Su Kuşlan Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

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

450. 
249 
249 

194 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kıhnç 
AFYON 
îsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Gemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

(Kabul Edenler) 

Ömer Faruk Ekinci 
t. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kil erci oğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz " 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 

Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
Turhan Tayan 
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ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ismail Coşar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Başri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
AH Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
tsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 

Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Mustafa Baş 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumunkaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
tsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
tbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 

Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
tsmail Amasyalı 
Halil tbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
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KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
M. Selahattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kihçarslan 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
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Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü • v • .' 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
FethuIIah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

Ali Dinçer 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (t. A.) 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
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Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
AH Rıza Gönül 
BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçptnarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
Rüştü K&zım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 

Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Sabri öztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendilİer 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
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KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M, Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabrı Yavuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Abit Kıvrak 
Servet Hırgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

ADANA 1 
ADIYAMAN 1 
BURSA 1 

MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Musa Demirci 

(Açık Üyelikler) 

Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit EyyÜpoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

VAN 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Necdet Yazıcı 

1 
1 

DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 
İSPARTA 1 MARDİN 
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Ülkemizde Konuşlandı nlan Çok Uluslu GUç'Un Görev SUresinin 31 Aralık 1993 Tarihinden 
İtibaren Altı Ay Süre ile Uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oyların Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

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

(Kabul Edenler) 

Âdil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

450 
356 
194 
160 
2 

87 
7 

Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
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ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir ; • '. 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 

Tunca Toskay 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglü 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sâkıct 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
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SİVAS 
Ziya Halis 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramh 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
"Kısar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O; Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
Faik Altun 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoglü 

Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
AH Şevki Erek 
Güler İleri 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Tbğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
"fesin Hatiboğlu 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
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Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulillah Fırat 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
M. İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 

. Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
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Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
tsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
tsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
tlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Atilla Hun 

ANKARA 
Mustafa Tınaz Titiz 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Ali Yiğit 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

(Çekinserler) 
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RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi tnceöz 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

İSTANBUL 
Coşkun Kırca 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Ahmet Sanal (B.) 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AKSARAY 
Mahmut öztürk 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ali Dinçer 
Salman Kaya 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gür kan 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüder 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Sabri Öztürk 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 

(R) Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
İsmet Kaya Erdem 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KARS 

Abdülkerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KONYA 
Ömer Şeker 
Servet Turgut 

MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
MARDİN 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
SİİRT 
Naif Güneş 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Koray Aydın . 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
YOZGAT 
LutfuIIah Kayalar 
Alparslari Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
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(Açık Üyelikler) 

ADANA 1 DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 1 
ADIYAMAN 1 İSPARTA 1 MARDİN 1 
BURSA 1 

— 522 — 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 28 . 12 . 1993 SALI Saat : 10.00 

[ ' 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI • 

1. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Güç'ün Görev Süresinin 31 Aralık 
1993 Tarihinden İtibaren Altı Ay Süre ile Uzatılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi 
Uyarınca îzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1228). 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

»«>>• ••gg3;»o-<cg»—"' *<— 

S E Ç İ M 

•»<>»»•—a«S>-©-<£EW» 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertaraf mm Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 

X 2. —• Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişlerli ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) 
(S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

•»•a*. • a«SSS}Xf).<CI» • it-

SÖZLÜ SORULAR 

«<V-*™-»<HH£0>-©"<<'£ 
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7 
' KANUN TASARI VE TEfOİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
i 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 Mad
delerinde Değişiklik 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 Gelkleni Kanununun Bir (Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

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

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Halkkındla 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Vormo İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. —• Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9, — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. —• Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 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. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

12. — Doğru Yol-Partisi G'rup Başkan vekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkan vekili eri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat. Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

13. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

14. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

15. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S.' Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) -
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•KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE . 
, KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

16. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /490) (S. Sayısı.:. 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun1 Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma rdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 18. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

19.— İstanbul Milletvekilli Orhan Brgüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) , 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı ; 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 

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

22. — Çorum Milletvekilli Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı.: 227) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

X 24. — Milletlerarası Finansman Kurumumla Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

X 25. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 27. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yışı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

28j — Doğru Yol Partisi Grup Başikahvekıilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili 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. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

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

30. — Kars Milletvekili Zeki. N'aditarham ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

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

X 32.: — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlar,! (1/43 2) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

33. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 34. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının • Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

35. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 
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36. — Doğru Yol -Partisi Grup Başfcanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Mtif-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve. 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Rapora (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

37. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

38. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bjr Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

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

40. — Kayseri Milletvekili .Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) I 

41. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Tüfk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

42. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması-Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayılı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

43. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3(1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) , 
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44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir .Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

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

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

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürfcoğtu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

49. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

50. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar sile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-

' nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

52. — Kayseri Milletvekili Osman • Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çe Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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53. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

54. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka- • 
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma'tarihi : 
23.9.İ992) , 

55. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç; Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî' Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 16.1) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

.56.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136-Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril-
meşine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu. Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : İ.10.1992) 

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

58. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2jl984 Tarihli 
ve.' 2981 Sayılı İmar Ve GeceJcondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddeslinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

59. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
M/illî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) ' • . " . - ' 

60. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi :• 8.10.1992) 

— 8 — • 
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61. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

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

63. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın '89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumuur'başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184)'(Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

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

65. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

66. —• Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

6 7 . — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu'(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

68. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının," Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlü İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S, Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

69. — Cırnak. Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve-Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 2C9) (Dağıt
ma tarihi : 19.11,1992) 

70. — 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 
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Oımhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gen Gönderme Tezkeresi ve Milli 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

71, Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

72. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) ı(Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

73. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara, Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem §emsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 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 74. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, ,1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, d/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. Saıynsı : 217) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

75. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

76. — Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina Kânunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) * ' '. • 

77. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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78. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kuaımu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

79. — Şrnıak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

80. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu.Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

81. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) • 

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

83. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

84. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Dki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve- Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

86. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) • 

8.7. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1 /483) (S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 
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88. — Hatay Milletvekili Mehmet Döneri'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal.İşler 

.Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 
; , • . ' ' • . . . ' • • • J ' ' 

89. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ıri, 2809 Sayıh Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî'Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

90. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

91. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına 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 tarihi : 4.3.1993) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

93. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

94. -T- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993)V 

. ' ' • ' . • • . / 

X 95. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesİnhesap Kanunu 
Tasarıları ile'Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 219, 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, 3/467, 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) 
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96. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

97. — Gül hane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) -

99. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasjnın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

100. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 101. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 102. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

103. —̂  Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 vArkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 104. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

105. — Manisa Milletvekili Tevfıik Difcer'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

106. — DenizJli Milletvekili Nabi SaJbııncıı'nun, 5434 Sayılı T. C. Emeldi Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 
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107.— 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

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

109. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

.1)10. — Harip Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kumluşlarımn Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

İli1. — İskân Kanununun Bir, Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

112. — gırnalk Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komüsyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 1H3. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

. 114. —. Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 35Q) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

ül5. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

117. — Konyta Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kutrum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kantin Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
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Göre Doğrudan. Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

118. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

119. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

120. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kamın Teklifi ve Miillî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) , 
X 121. — İnsan Halkları ve Ama Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 

ve Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak 
ve özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 374) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) -
X 122..— Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 

işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı: 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 
X 123. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 

ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 
X 124. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle

rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) . 
X 125. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, tyi 

Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarımı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

126. — Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Taşarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 
26.11.1993) 
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X 127. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenfcleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: İ.12.1993) 

128. -—' Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parla
menter Asamblesi Uluslararası Sekreteryası'nın Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, 
Bağışıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/853) 
(S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi: i.12.1993) 

129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan ''Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Rapora (2/771) (S. Sayısı-: 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) ;: r 

130. — Çorum Milletvekili Cemal Ş/aıhin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ye Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 
X 131. — Diyarbakır (Dicle) Üniversitesinin 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 

İ980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin. Sayıştay Başkanlığı Tçzkereleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (i/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 1/255, 1/256, 
1/257, 3/943, 3/944, 3/945, 3/946, 3/947, 3/948, 3/949, 3/95Ö, 3/951) (S. Sayısı : 371) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

132. — Manisa Milletvekili Tevfik Dilker'in, lilll Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

133. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegüh'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapoaı (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) . ' , . 

134. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 135. — İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

•ı 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
T 'i-rttffJlff [ÜLT'E^III»" t Itt 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M.' (S. Sayısı: 413) 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunla Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Haklanda Kanunun ve Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı İle Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Özkaya'nm Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Haklanda Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Haklanda Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (1/659) 

re. 
Başbakanlık 26,12.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-668/07604 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.12.1993 tarihinde kararlaştırılan "Seçimlerin 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasana" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. , 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Şimdiye kadar yapılan uygulamalarda siyasî partilerin seçim ve propaganda amacıyla kul

landıkları afiş, flama, bayrak ve benzerî propaganda araçlarının giderek arttığı ve bunların 
gelişigüzel kullanılması sonucu çevrenin olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Çoğu za
man doğada çözümlenmeyen bu malzemelerin toplanması ve giderilmesinde problemler çık
makta ayrıca bunlar cadde ve sokaklarla binalarda görsel kirliliğe neden olmaktadır. 

Bilindiği üzere, 2872 Çevre Kanununun 8 inci maddesinde aynen "Her türlü atık ve artığı, 
çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykı
rı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştır
mak ve benzerî faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin 
meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek ve
ya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler." denilmektedir. 

Aynı Kanunun aynı maddesine dayanılarak çıkarılan ve 14.3.1993 tarihli ve 20814 saydı 
resmî gazetede yayımlanan "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"hin "Amaç" başlıklı I. mad-
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desinde; bu hükme paralel düzenlemeyle "Çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü atık 
ve tüketim maddelerinin idaresinin belli bir disiplin altına alınarak çevrenin korunması ve çev
re kirliliğinin önlenmesi ile atıkların geri kazanılması" amacıyla düzenleme getirilmiştir. 

Madde metniyle, propaganda faaliyetleri sırasında kullanılan her türlü afiş, flama ve ben
zerî maddelerin yerleşim yerlerinde yetkililerin tespit ettiği yerlerde kullanılması suretiyle ko
nunun disipline edilmesi amaçlanmaktadır. 

îkinci maddede, 1. maddenin gerekçesinde belirtilen hususlardan dolayı, propaganda mal
zemelerinin kullanılması konusunda I. maddenin çizdiği sınırlar dışında yasaklamalar getiril
miş ve usule aykırı olarak kullanılan propaganda malzemelerinin kaldırılması için harcanacak 
bedellerin bu propaganda araçlarını kullananlardan tahsil edilmesi suretiyle 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 3-e bendine uygun hukukî bir düzenleme yapılmıştır. 

Seçimlerde propaganda için duvar ilanları ve bayrakların asılması, çeşitli yerlere yapıştı
rılması son derece yoğun bir hale gelmiş; şehir ve kasabalarda uzun süre temizlenemeyen çirkin 
artıklara sebep olmuş bulunmaktadır. Diğer taraftan bu konudaki masraflar siyasî partiler için 
israf derecesinde ağır bir yük teşkil etmektedir. / 

Bu hususun partiler arası mutabakatla halli mümkün olmadığından yasal bir düzenleme 
yapılması zarurî hale gelmiştir. 

26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 84 üncü maddesine göre sandık alanında zabıta kuv
vetleri ancak sandık kurulu başkanının talebi halinde bulunabilirler. Dunların dışında kalan 
zabıta amir ve memurlarıyla resmî üniforma giymiş kimselerin sandık alanına girmeleri müm
kün değildir. 

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumlarında seçim güriü sandık alanı 
dışında görevli bulunan zabıta amir ve memurlarıyla resmî üniforma giymiş kimselerin oy kul
lanabilmek için soyunmaları, sivil giyinmeleri ve silahlarını bırakmaları tatbikatta büyük ak
samalara sebep olabileceğinden, bu hususta bir kolaylık temini zaruridir. 

26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi oy verme süresini, oy verme günü 
saat sekiz ile onyedi arası olarak tespit etmiş; 96 ncı maddesinde ise sandığın saat: 17.00'den 
önce açılamayacağı hükmü konmuştur. 

Türkiye 25°40' ve 44° 48' boylamları arasındaki yeri ile (Gökçeada Avlaka burnu ve İğdır 
dil mevkiinde üç ülke hududunun birleşme noktası) güneşin doğuş ve batışı arasında 75 daki
ka fark bulunan bir ülkedir. 

Doğuda sabah ve akşam batıdan 75 dakika önce olmaktadır. 
Bilhassa kış aylarında doğuda oy sandığının açılma saati 17.00'den çok önce akşam ol

makta ve ulaşım güçlükleri ile sert iklim şartları karşısında, seçim sonuçlarının sandık kurul
larınca ilçe seçim kurullarına ulaştırılması çok güçleşmekte ve ayrıca seçim çevresinin özel şartlan 
da bu konuda olumsuz bir etken olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Bu hale çare olarak, saat 8 ile 17 arası esas olmakla birlikte, oy verme süresinin başlayış 
ve bitiş saatlerinin, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre bütün yurtta veya 
gerekli görülen bölgelerde Yüksek Seçim Kurulunca değiştirilebilmesinin temini gerekmektedir. 

18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde, il genel meclisi üyeliği, bele
diye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığına bağımsız adayların müracaat usulü ve süresi tan
zim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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Aynı Kanunun 18 inci maddesi ikinci fıkrası değişik (b) bendi ikinci alt bendinde bağım
sız adayların oy pusulalarının kendilerinin bastırıp seçim kurullarına vermeleri hükmü mevcuttur. 

Bağımsız adayların birleşik oy pusulası dışında bırakılmalarına ve oy pusulalarını kendi
lerinin bastırıp seçim kurullarına vermelerine dair bu hükümleri isabetli bulmaya imkân yoktur. 

Mahallî idareler seçimlerinde de bağımsız adayların, milletvekili seçimlerinde olduğu gi
bi, birleşik oy pusulasına dahil edilmeleri ve oy pusulalarını kendilerini basması külfetinin bu 
suretle kaldırılmasına karşılık mal sandığına emaneten bir miktar para yatırmalarının temini 
gerekmektedir. 

Dağınık mahalle vesair yerleşik yerleri bulunan veya biribirine çok yakın olan köylerde 
seçim sandıklarının bir tek mahalde veya bir tek köyde toplanması kolaylık temini bakımından 
ilçe seçim kurullarınca kararlaştırılabilmelidir. 

298 sayılı Kanunun'52-55 inci maddelerinde milletvekili seçimleri için konmuş olan TRT'de 
propaganda hükümlerinin mahallî idareler seçimlerinde de uygulanması ile birlikte seçimlerde 
tecelli edecek iradenin, ulusal veya yerel düzeyde serbestçe oluşması için, büyük halk kütleleri 
üzerindeki etkileme gücü bilinen radyo ve televizyon istasyonlarının hakkaniyet, eşitlik ve ta
rafsızlık ilkeleri çerçevesinde yayın yapmaları, bu yayınlarla ilgili düzeltme ve cevap haklarının 
korunması için gerekli kuralların tarafsız ve bağımsız bir organ olan Yüksek Seçim Kurulunca 
konması gerekmektedir. 

18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanuna 14.6.1989 tarih ve 3573 sayılı Kanunla eklenen Ek 
1 inci madde gereğince, mahallî idareler genel ve ara seçimlerine, seçmen kütüğünde ve sandık 
seçmen listesinde meşru mazeretleri olmaksızın ismi bulunduğu halde katılmayanlar ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından otuzbin lira para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu miktarın da 
günün şartlarına göre caydırıcı bir şekilde artırılması gerekmektedir. 

Mahallî idareler seçimlerinde aday olmak isteyenlerden, görevinden istifa etmesi gereken
lerin istifaları ile ilgili bir hükme 2972 sayılı Kanunda yer verilmiştir. Şimdiye kadar 298 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesine göre uygulanmış olan bu husus için özel bir hüküm getirilmesi 
uygun olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 298 sayılı Kanunun 52-55 inci maddelerinde milletvekili seçimleri için kon

muş olan TRT'de propaganda hükümlerinin mahallî idareler seçimlerinde de uygulanması ile 
birlikte, seçimlerde tecelli edecek iradenin, ulusal veya yerel düzeyde serbestçe oluşması için 
büyük halk kütleleri üzerindeki etkileme gücü bilenen radyo ve televizyon istasyonlarının hak
kaniyet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yayın yapmaları, bu yayınlarla ilgili düzeltme 
ve cevap haklarının korunması için gerekli kuralların konması tarafsız ve bağımsız bir organ 
olan Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Bu kurul seçimlerin başlangıç tarihinden itibaren ya
pacağı düzenlemelerle bu amacı sağlayacaktır. 

Ancak, bu düzenlemelerin, Anayasadaki deyimlerle, "halkın bu araçlarla haber alması
na, düşünce ve kanaatlere ulaşmasına ve kamuoyunun serbestçe oluşmasına" engel olmayacak 
kayıtlar çerçevesinde kalması hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile, genel gerekçede tafsilen belirtildiği üzere, israfa ve şehirlerle 
kasabalarda had dereceyi bulan evlerin, sokakların ve hatta elektrik direklerinin aşırı derecede 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 



kirletilmesine sebep olan propaganda afiş ve ilanları ile parti bayrak ve flamalarının ne suretle 
kullanılacağı hususu tanzim edilmiştir. 

Madde 3. -—'298.sayılı Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 sayılı Kanunla kaldırılmış olan 
61 inci maddesi yeniden tanzim edilmiş ve 60 inci maddeye işlerlik kazandırılması düşünülmüştür. 

Madde 4. — Seçim günü zabıta amir ve memurlarıyla resmî üniforma giymiş kimselerin 
olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumlarında bu kıyafetlerini değiştirmeden 
ve silahlarını bırakmadan oy verebilmeleri mümkün kılınmaktadır. Bu suretle, bu kişilerin sivil 
elbise giyip çıkarmaları gibi görevlerini aksatıcı bir durumla karşılaşmaları önlenmiş olacaktır. 

Madde 5. — Genel gerekçede etraflıca arz edildiği üzere, doğu ve batı uç noktaları arasın
da 75 dakikayı bulan zaman farkı dolayısıyla, Türkiye'nin doğusunda sabah ve akşam olduk
tan 75 dakika sonra batısında sabah ve akşam olmaktadır. . 

Oy vermenin saat 8'de başlayıp saat I7*de sona ermesi yurdumuzun doğu kısmında, bil
hassa kış aylarında, iklimin sertliği ile ulaşım durumları da dikkate alındığında isabetli bulun
mamaktadır. Akşam olduktan bir hayli zaman sonra sandığın açılması, oyların sayılıp sonuç
larının tespitinden sonra ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasının kolaylaştırmasında büyük za
ruret vardır. Madde, bu sakıncaların giderilmesini temin etmek üzere, oy vermenin başlayış 
ve bitiş saatlerinin mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre bütün yurtta veya 
gerekli görülen bölgelerde Yüksek Seçim Kurulunca değiştirilebilmesini mümkün kılmaktadır. 

Madde 6. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanun yukarıdaki madde ile eklenen fıkranın 
gereği olarak 96 ncı maddede yapılan değişikliğe aittir. 

Madde 7. — özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçların ne suretle cezalandırıla
caklarını hükme bağlamaktadır. 

Madde 8. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 60 ve 61 inci maddelerinde bu tasarının 
bir ve ikinci maddeleriyle yapılan değişikliğin sonucu olarak 151 inci maddeye 61 inci madde
nin dahil edilmesine aittir. 

Madde 9. —298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin altıncı fıkrasında birleşik oy pusula
sının tanzim şekli gösterilmekte ise de, aynı Kanunun 14 üncü, 2839 sayılı Kanunun 26 ncı ve 
2972 sayılı Kanunun 8 inci maddelerinde bu hususlar milletvekili ve mahallî idareler seçimleri 
için değişik suretle yeniden tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, geçerliliği kalmayan fıkra 
kaldırılmaktadır. 

Madde 10.— Mahallî İdareler seçimlerinde bağımsız adayların Maliyeye yatırmaları ge
reken emanet parayı ve buna ait işlemleri hükme bağlamaktadır. Bu suretle gayri ciddî başvu
ruların önlenmesi mümkün olacaktır. 

' Madde 11. — Mahallî idareler seçimlerinde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmaları 
gerekenler hakkında 2972 sayılı Kanunda özel bir hüküm mevcut olmadığından, bu husus ye
niden tanzim edilmektedir. 

Madde 12. — 18;1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ikinci fıkrasının a, 
b bentleri değiştirilerek mahallî idareler seçimlerinde bağımsız adayların da birleşik oy pusula
sına, dahil edilmeleri sağlanmaktadır. 

Keza, h bendinde bir değişiklik yapılarak, her sandığa gönderilecek birleşik oy pusulası 
sayısının sandığın seçmen sayısının % 25 fazlası yerine % 15 fazlası olması kabul edilmektedir. 
Bu suretle yurt genelinde büyük bir tasarruf temin edilmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi > (S. Sayısı : 413) 
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Madde 13. — 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik yapıla
rak bağımsız adayların da birleşik oy pusulasına dahil edilmelerinden dolayı 19 uncu maddede 
zarurî hale gelen değişikliği temin etmektedir. Bu değişiklikle, bağımsız adayların kendilerince 
bastırılmış oy pusulaları ile ilgili hüküm kaldırılmaktadır. 

Madde 14. — Genel gerekçede arz edildiği üzere dağınık yerleşik yerlerinde seçim sandığı
nın merkezî yerlerdeki bir tek mahal veya bir tek köyde bulundurulmasını temin etmek üzere 
ilçe seçim kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 15. — Mahallî idareler genel seçimlerinde uygulanmayan radyo ve televizyonda 
propagandanın bundan sonra yapılabilmesi temin edildiğinden bunun ara seçimlerde uygulan
mayacağı hükmü getirilmektedir. 

Madde 16. — 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanuna 14.6.1989 tarih ve 3573 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 inci maddede, seçmen kütüğünde ve sandık seçmen listesinde ismi bulunduğu 
halde oyunu kullanmayanlar için konmuş olan otuz bin lira ceza ikiyüzbin liraya çıkartılmaktadır. 

Madde 17. — Mahallî İdareler seçimlerinde aday olacaklardan, görevinden istifası gere
kenler için herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Şimdiye kadar 2839 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanununun 18 inci maddesi tatbike edilmiş olan bu konuda 27 Mart 1994 seçimleri için 
yeni bir düzenleme getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 18. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik ya
pılarak, sadece milletvekili seçimlerinde faydalanılan radyo ve televizyondan mahallî idareler 
genel seçimlerinde de faydalanılması temin edilmektedir. 

Madde 19. — Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 20. — Kanun hükümlerini yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

' Mehmet özkay'a 
Gaziantep 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZKAYA'NIN TEKLİFİ 

Seçimlerin Temci Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Bir sandık bölgesi, esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kap
sar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her 
birinde yukarıdaki seçmen sayılarının varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım güçlük
leri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilir." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

GEREKÇE 

298 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi ile seçimlerde, her seçim bölgesinin gerektiği kadar 
sandık bölgesine ayrılacağı ve bir sandık bölgesinin esas itibariyle 300 seçmeni kapsayacağı 
hükme bağlanmaktadır. Böyle olmakla birlikte mahallî idareler seçimlerinde bir kişi birden 
fazla oy kullanmak durumunda kalmaktadır, özellikle Büyükşehirlerde yaşayanlar büyükşe-
hir belediye başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını, il genel meclisi üyelerini, belediye meclisi 
üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek amacıyla seçimlerin yapıldığı kulübelerde oy kullan
maktadırlar. Bu da bir kişinin 4-5 dakikasını almaktadır. 8 saat oy kullanım süresinde mantı
ken rahat olarak ancak 120 kişinin oy kullanabilmesi mümkün olmaktadır. Yaklaşan mahallî 
seçimler nedeniyle vatandaşlarımızın oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için bir an önce 298 
Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bir sandık bölgesinin yükü köylerde (200), kasaba ve şe
hirlerde (150) seçmen olarak belirlenmek durumundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 28.12.1993 

Esas No. : 1/659, 2/873 
Karar No. : 7 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 26.12.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Danışma Kurulunun 26.12.1993 tarihli ve 
116 sayılı Tavsiye Kararına uygun olarak komisyonumuzun 27.12.1993 tarihli toplantısı Günde
mine alınmıştır. 

Aynı toplantıda, Başkanlığınızca 29.11.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Gazi
antep Milletvekili Mehmet özkaya'nın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi de Komisyonu
muzun kararı ile aynı Gündeme alınmıştır. 

Anılan tasarı ve teklif, Komisyonumuzun bu toplantısında, Devlet Bakanı Sayın Bekir Sami 
Daçe ile Adalet, İçişleri Bakanlıkları, Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiş, birleştirilerek görüşülmesi kabul edilmiş, 
gerekçeleri doğrultusunda olumlu bulunmuş, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi, günümüz koşullarında değerlendirilmiş ve 1 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. ' 

g Tasarının 1 inci maddesi 2 nci madde olarak, 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak, 5 
inci maddesi 6 ncı madde olarak, 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak, 8 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak, 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak, 11 inci maddesi 12 nci madde olarak, 
12 nci maddesi 13 üncü madde olarak, 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen, 16 ncı 
madde de aynen, 18 inci madde 19 uncu madde ve 20 nci madde 21 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak ve önerilen 298 sayılı Kanunun 60 ncı mad
desinin birinci «fıkrası aynen, ikinci fıkrası uygulamaya açıklık getirecek şekilde ve diğer fıkra
ları ise siyasî partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre, bağımsız adayların ise ad çek
me yoluyla propaganda sahalarındaki yerlerinin tespitini sağlayacak şekilde yeniden düzenle
nerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak ve "seferberlik" ibaresine açıklık getirile
rek kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak ve önerilen para cezaları artırılarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak ve bağımsız adayların mal sandığına ya
tırdıkları paranın Hazineye irat kaydedilmesini düzenleyerek, bu düzenlemeye uygun olarak 
da diğer fıkralarının çıkarılması ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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Tasarının 14 üncü maddesi ile getirilen düzenlemenin ek madde olarak düzenlenmesi ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesi çerçeve maddenin kanun yapma tekniğine uygun olarak düzen
lenmesi ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak, Geçici 13 üncü maddeye yeni bir fıkranın 
eklenmesi ile kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlüğe girmesini düzenleyen 19 uncu maddesi 20 nci madde olarak ve Tasarı
nın 2 nci maddesinin uygulanmasında Yüksek Seçim Kuruluna hazırlık yapabilmesini sağlaya
cak sürenin verilmesi ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 
Kâtip 

Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
t Melih Gökçek 

Ankara 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
x Mehmet Keçeci ter 

Konya 
(Bazı maddelerine muhalifim) 

i 

Üye 
Osman Sey/i 

Nevşehir 

Başkanvekili 
ö. Mümtaz Soysal 

Ankara 
Üye 

M. Vehbi Dinçcrler 
Ankara 

(Bazı maddelere muhalifim) 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Üye 
Erdal İnönü 

İzmir 
Üye 

Tevfık Diker 
Manisa >. 

Türkiyç Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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MUHALEFET ŞERHt 
1. 298 sayılı Kanuna eklenen 55 a maddesi Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5, 

20, 22, 23 üncü maddelerini ve 31 inci maddenin ikinci fıkrasını özel Radyo ve Televizyon ya
yınları içinde geçerli hale getirmektedir. Oysa 356 sıra sayılı Anayasa Komisyonu Raporuyla 
görüşülen ve 25 maddesi kabul edilen Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkın
daki Teklifin kanunlaşması halinde çifte kanunî düzenleme ortaya çıkacaktır. Çifte düzenle
meyi önlemek için ya 356 sıra sayılı rapora bağlı metnin Genel Kurulda kabul edilen bazı mad
deleri geri çekilecektir ki bu Radyo Televizyon Yasa Teklifinin kanunlaşmasını geciktirecektir; 
ya da 298 sayılı Kanunun 55 a maddesinin çok kısa zamanda değiştirilmesini intaç edecektir 
ki bu da kolay olmayacaktır. 

Bu ve benzerî yasama aksaklıkları ve uygulamaya yönelik tereddüt ve hataların doğma
ması için önce Radyo Televizyon Yasa Teklifinin yasallaşması faydalı ve zorunlu iken bütün 
açıklamalarımıza rağmen bu yol benimsenmemiştir. 298/55 a maddesinin tefrik edilerek ayrı
ca görüşülmesi önerisi de kabul edilmeyerek muhataralı yol benimsenmiştir. Hiç olmazsa Ge
nel Kurul gündeminde Radyo Televizyon yasa teklifine öncelik verilerek yukarıki hatalardan 
dönülmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Bu nedenlerle bu maddeye muhalifim. 
2. Milletvekillerinin Mahallî idare Seçimlerinin her kademesine istifa şartı aranmaksı

zın aday olmaları hakkındaki hükümet teklifi Anayasayı yorumlayıcı ve değişiklik getirici ni
telikte olduğundan şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırıdır. 

Milletvekillerinin istifalarının TBMM'ce kabul edilmesi şartıyla aday olabilmelerini 
derpiş eden önerimiz de reddedilmiştir. Ayrıca diğer adaylara göre imtiyazlı konumunu kaldır
mak üzere milletvekillerinin aday olmalarından itibaren seçildikleri takdirde iki görevden biri 
hakkındaki tercihlerini yapıncaya kadar Anayasanın 83 üncü maddesinde yer alan dokunul
mazlık ve benzerî haklarını geçici olarak kaldırmayı içeren önergemiz de reddedilmiştir. 

Yukarıdaki sebeplerle bu maddeye muhalifim. - , 
3. 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesini değiştiren hükümler aşırı sayıda bağımsız ada

yın ortaya çıkması halinde oy pusulasının bastırılması, kullanılması, zarfa konması, sandığa 
atılması, tasnifi ve saklanması yönlerinden ciddî mahsurlar doğuracaktır. Bu mahsurların ya
şanması neticesinde oyun gizliliği, tasnifin kolaylığı, sonuçların güvenilirliği azalabilecek veya 
zedelenebilecektir. Daha uygun bir biçimde, mesela bağımsızlar için boş bırakılan tek bir kare
ye seçmenin tercih ettiği adayın ad Ve soyadını yazması suretiyle veya başka yollarla düzenleme 
önerileri Komisyonca benimsenmemiştir. 

Maddeye bu şekliyle muhalifim. 
M. Vehbi Dinçerİler 

Ankara 
28.12.1993 

MUHALEFET ŞERHt 
1. özel Radyo ve Televizyon Kanunu ile ilgili yasal düzenlemenin bugüne kadar yapıl

mamış olması, 
2. Kanun tekniği ve yasal düzenlemeter açısından sakıncalı görülmesi. 
3. Yüksek Seçim Kuruluna aslî görevinin dışında özel TV'lerin idaresi ve üst kurul göre

vinin verilmesi sebepleriyle tasarının 2 nci maddesine, 
4. Anayasanın 84 üncü maddesine aykırılığı ve bu maddenin yok farz edilmesi milletve

killerinin adaylık için istifasının gerekeceği sebepleriyle tasarının 12 nci maddesine muhalifim. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna 55 inci maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki madde eklenmiştir. . 

"özel Radyo ve Televizyonlarla Yayın 
MADDE 55/A. — Seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel 

radyo ve televizyon kuruluşları yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 5,20,22,23 üncü maddeleri ile 31 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tabidir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonların yayın ilkelerinin belirlen
mesinde Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir. 

Yapılacak yayınların yukarıdaki esaslara uygunluğunun gözetim, denetim ve değerlendi
rilmesinde ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için Yüksek Seçim Kurulu; 
bunun dışında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için yayının yapıldığı yer ilçe seçim ku
rulları görevli ve yetkilidir. 

İlçe seçim kurullarının verdiği kararlara karşı 24 saat içinde il seçim kurullarına itiraz edi
lebilir. İl seçim kurulunun kararı kesindir. 

Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye 
Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmî Gazetede 
yayımlanır." 

MADDE 2. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 60. — Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyda parti flamaları, pro
paganda bayrakları ve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca gösterile
cek yerlere asılır. 

Parti genel merkezlerinde, il, ilçe, belde merkez binaları ile parti arabalarında, mitingler
de, miting alanlarında ve konvoylarda kullanılan afiş, bayrak, flama ve benzerleri bu hükmün 
dışındadır. 

Her siyasî partiye ve her bağımsız adaya duvar ilanları için kalabahklarca görülebilecek 
önemli noktalarda aynı ölçüde saha verilir ve kendilerine verilen yerler birbirlerinden kalın bo
yalı çizgilerle veya çıtalarla ayrılır. 

Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulu, o çevrede seçime katılan siyasî partiler ve bağım
sız adaylardan müracaat edenlerin, varsa temsilcileri önünde ad çekme ile bunların, o sahada
ki ilanlarının yer sıraları tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KADUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerin Temci Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 26.4.1961 tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kap
sar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her 
birinde yukarıdaki seçmen sayılarının varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım güçlük
leri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ̂ ayrılabilir. 

MADDE 2. — Tasarının 1 inci maddesi 2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 60 mcı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyda parti flamaları, propa
ganda bayrakları ve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde ilçe Seçim Kurullarınca gösterilecek 
yerlere asılır. 

Parti genel merkezlerinde, il, ilçe, belde merkez binaları ile kapalı yerlerde ve parti taşıtla
rında, adaylann'özel taşıtlarında, konvoylarda, mitinglerde, miting alanlarında, kapalı salon 
toplantılarında, miting ve toplantı günü kullanılan afiş, bayrak, flama ve benzerleri bu hük
mün dışındadır. ' 

O sahadaki yerlerin sırası, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurulunca, o çevrede seçime 
katılan siyasî partilere, birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre, bağımsız adaylarda ise ad 
çekme sonucuna göre tespit edilir. 

Bağımsız adaylar için yapılacak ad çekme, başvuran adayların veya temsilcilerinin önün
de, oy verme gününden önceki yirminci gün akşamına kadar yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi .(S. Sayısı : 413) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Ad çekme, oy gününden önceki yirminci gün akşamına kadar yapılır. Bu tarihten önce 

duvar ilanı, flama veya bayrak aşılamaz." 
MADDE 3. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 17.5.1979 tarih ve 2234 Sayılı Ka

nunla kaldırılmış olan 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Madde 61. — Yukarıdaki madde gereğince gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde 

parti bayrağı, afiş ve propaganda flamaları ile ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. 
Bu suretle asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen bayrak, afiş ve flamalarla ilanlar, ilçe se

çim kurulu kararı ile kaldırılır, kaldırma için yapılan masraflar, bu bayrak ve flamalarla ilanla
rın ait olduğu partiler veya bağımsız adaylarca ödenir." 

MADDE 4. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. { 

"Ancak, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumlarında zabıta amir ve 
memurlarıyla silahlı kuvvetler mensuplarının.seçmen sıfatıyla kayıtlı bulundukları sandıkta oy 
kullanmaları halinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz." 

MADDE 5. — 26.4 .1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge 
özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, 
seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit 
edilebilir." 

MADDE 6. —; 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sandık, 89 uncu maddenin son fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından başka 
bir süre konulmamış ise saat 17.00'den önce açılamaz. Oy verme işi bitince kurul başkanı bu
nu yüksek sesle ilan eder. Masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin 
bittiği saat tutanak defterine geçirilir." 

MADDE 7. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna 149 uncu maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki maddeeklenmiştir. 

"özel Radyo ve Televizyon Yayınlarına ilişkin Suçlar 
MADDE 149/A. — Bu kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen 

esaslara aykırı olarak ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının ya
yınlarının beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına Yüksek Seçim Kurulunca, yerel yayın 
yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının üç günden yedi güne kadar durdu
rulmasına ilçe seçim kurulunca karar verilir. 

Bu kararlar ilgili en yüksek mülki amirlerce derhal yerine getirilir. 
Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorum

luları yüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon ku
ruluşlarının sorumluları onmilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır." 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hiçbir siyasî parti veya bağımsız adayca dördüncü fıkrada belirtilen tarihten önce duvar 
ilanı, flama veya bayrak aşılamaz. 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Ancak, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ilan edilen yerlerde ve savaş durumların
da zabıta amir ve memurlarıyla silahlı kuvvetler mensuplarının seçmen sıfatıyla kayıtlı bulun
dukları sandıkta oy kullanmaları halinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz, 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

' MADDE 8. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanuna 149 uncu maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"özel Radyo ve Televizyon Yayınlarına İlişkin Suçlar 
MADDE 149/A. — Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen 

esaslara aykırı olarak ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının ya
yınlarının beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına Yüksek Seçim Kurulunca, yerel yayın 
yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının üç günden yedi güne kadar durdu
rulmasına ilçe seçim kurulunca karar verilir. 

Bu kararlar ilgili en yüksek mülki amirlerce derhal yerine getirilir. 
Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorum

luları bir milyar liradan beş milyar liraya kadar, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon ku
ruluşlarının sorumluları on milyon liradan yüz milyon liraya kadar ağır para cezasıyla ilgili 
mahkemesince cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli olarak uygulanır. 

Bu fıkraya göre verilecek cezalarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi uygulanmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 151 inci maddesinin son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun, 58, 60 ve 61 inci maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler 
hakkında, altı aydan bir yıla kadar hapis ve birmilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur." / 

MADDE 9. — 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun 78 inci maddesinin altıncı fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

"Bağımsız adaylık için başvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet Memurunun brüt aylığı 
kadar parayı ilgili malsandığına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma belgelerine eklerler." 

Seçimler sonucunda bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayı
sının seçilecekler sayısına bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olduğu takdirde, ema
nete yatırılan para hazineye gelir kaydedilir." 

ölen veya kanunî süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarı
daki fıkrada belirtilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara veya kanunî mirasçılarına seçim
den sonra müracaat etmeleri halinde emanetteki para geri verilir." 

MADDE 11. —• 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 17. —- Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri 
ile muhtarlar mahallî idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek 
için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel 
meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin 
birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kul
lanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar." 

MADDE 12. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası
nın (a), (b) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Oy pusulaları, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek 
Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile ti Seçim Kurulları tarafından 
bastırılır. Birleşik oy pusulalarındaki siyasî parti sütunları arasında yarım (0,5) cm. kadar veya 
iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır." 

"b) Belediye Başkanlığı ve ti Genel Meclisi Üyeliği seçimlerinde kullanılacak birleşik oy 
pusulalarının en üstünde "Siyasî Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasî Partiler ve Ba
ğımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasî partilerin temsilcileri 
huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kur'a esasına göre en başta ve ortada parr 
tinin özel işareti, özel işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra 
çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına 
o partinin aday veya adaylarının ad ve soyadları konulur. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Bağımsız adaylık için başvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı 
kadar parayı ilgili malsandığına yatırarak makbuzunu başvurma belgelerine eklerler. 

Bu miktar hazineye irad kaydedilir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. ' , 

MADDE 13. —Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Belediye Başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçiminde bağımsız 
adaylar varsa, bunların ad ve soyadları, siyasî parti sütunlarından sonra ayrılan "Bağımsız 
Adaylar" sütununa alt alta konulacak birer daire içine yazılır. Bu sütunun şekli ve boyutları 
ile dairenin çapı ve birden fazla aday varsa bunların bağımsız adaylar sütununa yerleştiriliş 
biçimi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Bu adayların ad ve soyadları İlçe seçim kurulunca 
çekilecek kur'a ile sıralanır ve her birinin altına bir çizgi çekilir." 

h) Her sandıkta kullanılacak'birleşik oy pusulaları o sandığın seçmen sayısının Vo 15'i 
kadar fazla adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulu veya oy pusulalarını bastı
ran seçim kurulu tarafından numaralanıp, mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye 
meclisi üye adayları isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir." 

MADDE 13. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 7.8.1988 tarih ve 3469 Sayılı Ka
nunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Seçmen sandık kurulunca verilecek mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği partiye 
veya varsa bağımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanır." 

"Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. 
Mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar." 

MADDE 14. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 32' inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Dağınık mahalle vesair yerleşim yerleri bulunan köylerde veya köylerin birbirlerine ya
kın olduğu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahalde veya bir tek köyde toplanması, 
seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla ilçe seçim kurulunca kararlaştırı-
labilir." 

MADDE 15. — 2972 Sayılı Kanunun 35 inci maddesine ikinci fıkra eklenmiştir. 
"Ancak 298 Sayılı Kanunun 52 ila 55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda 

propagandaya ilişkin hükümleri mahallî idareler ara seçimlerinde resmî ve özel radyo ve tele
vizyon kuruluşları bakımından uygulanmaz." 

MADDE 16; — 18.1J984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 16.6.1989 tarih ve 3573 Sayılı Ka
nunla eklenen Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bu
lunduğu halde, mahallî idareler; genel ve ara seçimlerine meşru mazeretleri olmaksızın katıl
mayanlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 200 000 (İkiyüzbin) lira para cezası ile cezalan
dırılır. Bu karar kesindir." 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — ihsannm 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Ancak, 298 Sayılı Kanunun 52 ila 55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda 
propagandaya ilişkin hükümleri mahallî idareler ara seçimlerinde resmî ve özel radyo ve tele
vizyon kuruluşları bakımından uygulanmaz. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. •— 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanuna aşağıdaki Ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. — Dağınık mahalle ve sair yerleşim yerleri bulunan köylerde veya köyle

rin birbirlerine yakın olduğu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahalde veya bir tek köy
de toplanması, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla İlçe Seçim Kuru
lunca kararlaştırılabilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17. — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 13. — 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak mahallî idareler seçimlerin

de, Hâkimler ve Savcılar, Yüksek Yargı Organları mensupları, Yükseköğretim kurumlarındaki 
Öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur sta
tüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu gö
revlileri ve subaylar ile astsubaylar 30.1.1994 tarihine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bu
lunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." 

MADDE 18.'—2954 Sayılı Türkiye Kadyo ve Televizyon Kanununun 22 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22. — Siyasî partilerin milletvekili genel ve ara seçimleri ile mahallî idarelerin 
genel seçimleri sırasında radyo ve televizyonlardan faydalanmaları, seçim propagandası yap
maları ve yükümlülükleri ile bu faydalanmanın esas, şekil ve şartları 26.4.1961 tarihli ve 298 
sayılı, 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı ve 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı kanunlarda yer alan hü
kümlere tabidir." 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18, — 18.1.1984 tarih ve 2972 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 13. — 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak mahallî idareler seçimlerinde, 

Hâkimler ve Savcılar, Yüksek Yargı Organları mensupları, Yüksek Öğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yüksek öğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur 
statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu gö
revlileri ile subaylar ve astsubaylar 30.1.1994 tarihine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bu
lunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere; birinci fıkrada sayılanların aday adaylığını veya 
adaylığı kaybetmeleri ve bir ay içinde müracaatları halinde hemen; seçimi kaybetmeleri halin
de, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat et
meleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak ve aylık derecelerindeki başka bir göreve 
atanırlar. 

MADDE 19. —Tasarının 18 inci maddesi 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Bask. Yrd. 
M. Karayalçm 
Devlet Bakanı 

Y Akluna 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

C. Erlıan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Göllıan 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 
M K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

' Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı " 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakam 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumharacıbası 

, Ulaştırma Bakanı 
M. Köslepen 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Bu Kanunun 2 nci maddesi, Kanunun Resmî Gazetede yayımını takip 
eden otuz gün sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 287) 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Koruyucu Hekimlik Hizmet
leri ile ilgili Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (2/402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığı, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Kanun Teklifim gerekçesi ile bir
likte ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 

GEREKÇE 

Daha çok Akdeniz çevresinde olmak üzere yoğun bir şekilde görülen ve halk sağlığını teh
dit eden gen bozukluğu nedeni ile oluşan kalıtsal iki hastalık vardır. Orak Hücreli Anemi ile 
Thalessemia (Akdeniz Anemisi) hastalığı diye anılan bu hastalıklar, ortaya çıktıktan sonra ya
şam boyunca tedavi gerektiren çok külfetli, aileyi maddî ve maneyî sıkıntılara sokan, lakin ne
tice alınmayan hastalıklardır. . 

Halbuki bu hastalıklar koruyucu tıp hizmetleri ile önlenebilecek karakterdedirler, örne
ğin Kuzey Kıbrıs ve Yunanistan da bu tür çalışmalarla bu ailevi irsî hastalıkların kökü kazın
mış durumdadır. Bakanlık bu hastalıkları koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına alarak, taşa-
yıcıların tesbiti ve bunların eğitimi ile hasta çocuk doğumu önlenecek, önemli bir sağlık soru
nu çözüme kavuşmuş olacaktır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/402 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.7.1992 tarihinde komisyonumuza havale edilen Hatay Milletvekili Doç. 
Dr. Ali Uyar'm "Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Kanun Teklifi" (2/402), komisyonu
muzun 28 Ocak 1993 tarih ve 16 ncı Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcile
rinin katılmasıyla 'incelenip görüşülmüştür. 

Genellikle Akdeniz çevresinde olmak üzere ülkemizde yoğun şekilde görülen ve gen bo
zukluğu nedeniyle oluşan kalıtsal hastalıklardan Orak Hücreli Anemi ile Thalessemia (Akde
niz Anemisi) kan hastalığının, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına alınarak, bu hizmetler 



kapsamı içerisinde mücadelesinin yapılması yolundaki teklif; Komisyonumuzca da benimsen
miş, kalıtsal kan hastalıklarının tümünün koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele 
edilmesi, kalıtsal kan hastalıklarıyla mücadele için gerekli önlem ve uygulanacak usul ve esas
ları düzenleyen bir yönetmeliğin Sağlık Bakanlığınca çıkartılması, Kanun isminin de genişleti
lerek Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele şeklinde değiştirilmesi hususunda verilen önerge kabul 
edilmiş, teklifin adı ile 1 inci maddesi önerge ile kabul edilen şekliyle, diğer maddeler aynen 
benimsenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula havale edilmek üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
Kâtip 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
Üye 

Muzaffer Arıkan 
Mardin 

. ; • , 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Sözcü 
tsmet Attila 

Afyon 
Üye 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Üye 
Emin Kul 

; tstanbul 
Üye' 

İbrahim Arısoy 
Niğde 
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HATAY MtLLETVEKtLt ALt UYAR'IN 
TEKLİFİ 

Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMtSYO-
NUNUN KABUL ETTİĞt METtN 

Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu 
Teklifi 

M A D D E 1. — Thalessemia ve Orak 
Hücreli Anemi Hastalıkları , koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamına alınmıştır. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

M A D D E 1. — Devlet, kalıtsal kan has
talıklarından Thalessemia ve Orak Hücreli 
Anemi dahil o lmak üzere, bü tün kalıtsal kan 
hastalıklarıyla koruyucu sağlık hizmetleri kap
samında mücadele eder. 

Kalıtsal kan hastalıklarla koruyucu sağ
lık hizmetleri kapsamında mücadele için ge
rekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usul 
ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak Yö
netmelikle düzenlenir. 

M A D D E 2. — Madde metni aynen ka
bul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Madde metni aynen ka
bul edilmiştir. 

JKÜEHE 
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