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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü" nedeniyle gündem dışı 
açıklamada bulundu; DYP İzmir Milletvekili Gencay Gürün, CHP Hatay milletvekili Atila Sav, RP 
İstanbul Milletvekili Mukadder Başegmez, DSP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla, ANAP Aydın 
Milletvekili Yüksel Yalova da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurum İliyle birlikte 12 ilin sınır ticareti kapsamından 
çıkarılmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Yaman Törüner, 

İstanbul Milletvekili Altan Öymen'in, üniversitelerimizdeki son gelişmeler ile güvenlik güç
lerinin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Ülkü Güney, 

Cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili M. Cevdet Selvi de, PETLAS'ın özelleştirilmesi veya kapatılması halin
de doğabilecek işten çıkarılma sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe'nin vekâlet etmesinin uygun bulundu
ğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile işbirliği anlaşmaları imzalandığı 
iddialarını araştırmak; 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki, 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi Koûperatiflerindeki, 

Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri (10/49, 10/50, 10/51) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki 
yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Anayasa ile İçişleri komisyonlarına, siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 
Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere 

toplanacağı gün, saat ve toplantı yerine ilişkin duyuruda bulunuldu. ' 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştı

rarak, Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla kurulan, (10/6) esas numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. 

Başkanlıkça, (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunul
du. 

Grupların da mutabakatıyla, gündemdeki genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin 
öngörüşmelerine geçilmeyeceği açıklandı; 28 Mart 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşime 18.05'te son verildi. 

H. Uluç Ciirkan 
Başkanvekili 

M. Fatih Atay Zeki Ergezen 
Aydın Bitlis 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
' @ ————— 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

28.3.1996 PERŞEMBE 
Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
Maddesinin Sonuna Bir Fıkra Eklenmesi ile 103 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair İçtüzük Teklifi (2/30) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1996) 

2 — Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun; Millet Meclisi İçtüzüğüne Bir Fıkra ve 
Bir Madde Eklenmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/52) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.2.1996) 

3. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın; Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/67) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.2.1996) 

4. — İzmir Milletvekili Gencay Gürün ve Bursa Milletvekili Turhan Tayân'ın; Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/89) (Anayasa Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.1996) 

5. — Denizli Milletvekili Hasan Kprkmazcan ve 5 Arkadaşının; Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Başlığı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu İçtüzüğe Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
İçtüzük Teklifi (2/158) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1996) 

6. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/161) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.3.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın; S.P.K. tarafından yayımlanan bîr tebliğe ilişkin 

Başbakandan yazılı'soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1996) 
2. — Amasya Milletvekili Gemalettin Lafcı'nın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin eh-

• liyetsiz öğretmenler tarafından verildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1996) 

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Devlet Hastanesi acil servisine getirilen bir 
hastaya yapılan muameleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 26.3.1996) 

4. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'deki belediyelere yapılan yardım
lara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1996) 

5. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, yurt dışında ilahiyat öğrenimi gören öğrenci
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.3.1996) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, branşları dışında görev yapan öğretmenlere ilişkin, 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1996) 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, katkı payı olarak velilerden alman paraya ilişkin, 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1996) 

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampusu için ka
mulaştırılan araziye ilişkin, Başbakandan yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.3.1996) 
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9. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Dünya Bankasından sağlanan kredilere ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1996) 
10. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E. Kurumuna personel alınıp 

alınmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş 
tarihi:.27.3.1996) 

11. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Anadolu Ajansı haber bülteninde yer alan bir 
habere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1996) 

12. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Anadolu Ajansına beyanat veren askerî yetkili
ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1996) 

13. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'uh, erozyon bölgelerinin ağaçlandırılmasına ilişkin 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1996) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili H. UIuç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : M. Fatih ATAY (Aydın), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

Çalışmalarımızın, ülkemiz için, iyilikler ve güzellikler getirmesini diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'in, Habur Gümrük Kapısıyla ilgili sorunlara 

ilişkin konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı birinci konuşmayı, Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım yapa
caklar. 

Sayın Yıldırım, Habur Sınır Kapısı konusunda konuşacak. 

Sayın Yıldırım, bugün gündemimiz oldukça yoğun; lütfen, süreniz içinde kalmaya dikkat edin. 
Süreniz 5 dakikadır; buyurun efendim. 
MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Çalışacağım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şırnak İli Habur Gümrük Kapısıyla ilgili sorunları sizlere 
arz etmek üzere buradayım. Bu vesileyle, sizlere saygılar sunmak istiyorum. 

Habur Sınır Kapısı -gümrük kapısı- Şırnak İlimizin Silopi İlçesi içerisinde, merkezden 17 ki
lometre mesafededir. Kapı, İrak'a açılan tek karayolu kapısı olup, gerek ülkemiz gerekse diğer ül
keler açısından, gerek taşımacılık gerekse ulaşım açısından büyük önemi haizdir. Başmüdürlük 
bünyesinde, Habur, Silopi, Cizre, Nusaybin, Mardin ve Batman gümrüklerini içermektedir. 

Habur Gümrük Kapısı nedeniyle yapılan sınır ticareti, sadece Şırnak için değil, tüm güneydo
ğu için çok büyük önem taşımaktadır. İş istihdamı, ticaret, ulaştırma, imalat ve diğer ekonomik sek
törleri etkilemektedir. Bu açıdan-da önemi çok büyüktür. Önemi büyüktür; çünkü, yöre halkının, 
geçimini, yüzde 70 oranında hayvancılıkla sağladığını biliyoruz. Ancak, bugün, güneydoğuda hay
vancılık bitmiştir. İnsanların geri kalan yüzde 20-25'i, geçimini, tarım sektöründen sağlamaya ça
lışmaktadır; ama, bugün, tarım sektörü, güneydoğuda büyük tehdit altındadır. Güneydoğuda, sana
yi büyük ölçüde yoktur. Koruculuk ve kamu görevliliği, günedoğuda bir yaşam biçimine dönüş
müştür. Bu açıdan, bölgedeki işsizlik, ekonomik sıkıntı, sosyal dengeleri bozmakta, göçe ve suça 
neden olmaktadır. 

1978-1979 yıllarında başlanan, 1986 yılında aktif olarak faaliyete geçirilen sınır ve kıyı tica
retiyle alakalı çalışmalar, yöre için, işte bu nedenle çok önemlidir. 

Ağustos 1990 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan ambargo kararı nede
niyle, Irak'a, ambargo kapsamı dışında ihraç edilen gıda, giyecek, tıbbî malzeme, ilaç ve diğer mal
zemelerin kısa listesi şöyledir: 429 860 ton gıda maddesi -ki, bunun, yüzde 80'ini un teşkil etmek-
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tedir- 682 ton giyecek, 46 ton ilaç ve tıbbî malzeme, 29 758 ton da diğer malzemeler. Bu ihracat
tan sağlanan girdi, 75 milyon dolara tekabül etmektedir. 

Yine, 1995 yılı içerisinde 262 417 araç giriş yapmış, 258 136 araç da, gümrük kapısından çı
kış yapmıştır. Ortalama bir rakam vermek gerekirse, günlük araç girişi 720, günlük araç çıkışı ise 
710 civarında olmuştur. Giren araçlarla, 1995 yılında getirilen mazot miktarı -ki, bu değer, kam
yonlar için 2 ton (2 bin 410 litre), TIR'lar için 3 tondur (3 bin 605 litre)- toplam 656 bin tondur ve 
bundan sağlanan net kâr ise, 5,5 trilyon liradır. Bu para, belki Türkiye geneli için bir şey ifade et
meyebilir; ancak, çok cüzi miktarlar için bile hayatını riske eden güneydoğulu için 5,5 trilyon lira
nın ne kadar önemli olduğunu belirtmeme gerek yok. 

Bunun yanında, ihracat faktörü, devlet kurumlarının aldığı paralar ve bağışlar -ki, Şırnak ve 
Kazalarını Güçlendirme Vakfı için 155 milyar; lira, Şırnak Polis Yardımlaşma Derneği için 52 mil
yar lira; yine, Silopi Belediyesi için 52 milyar lira bağış toplanmıştır- bunun yanında, iş istihdamı 
ve diğer ekonomik unsurların, faaliyete geçirilme açısından ne kadar önemli bir potansiyel olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkar. 

İşte, güneydoğu için bu denli hayatî önemi olan bu kapıda, son ikibuçuk aydan beri, her ne hik
metse, hizmet, durma noktasına gelmiştir. Günlük araç giriş çıkışı da 12'şer araca inmiş durumda
dır. , 

1990-1992 yılları arasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Irak'a ambargo koyması 
nedeniyle, bu kapıda, duran sınır ticareti, güneydoğudaki mal piyasalarını durdurmuş, işsizlik yay
gınlaşmış, yoksulluk artmış ve göç, hafızalarda derin izler bırakmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, sadece sözünüzü tamamlamanız için ek süre veriyorum; buyurun. 
MEHMET SALİH YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bu sıkıntının ivedi olarak giderilmesi için 

önerilerimi sunmak istiyorum: 

Habur Gümrük Kapısının fizikî yapı, malzeme ve personel ihtiyacı acilen giderilmelidir. 
Tam gün çalışma mutlaka sağlanmalı; muayene, X-Ray sistemine geçirilmelidir. 
Gümrük kimya laboratuvan faaliyete geçirilmelidir. 
Sınır ticaretiyle ilgili işlemler çok başlılıktan kurtarılmalıdır. 
Ticarî faaliyetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ticaret odası temsilcilerinin oluşturacağı 

bir koordinasyon komitesiyle çalışmalıdırlar. 
Cizre'de bir ticaret odası kurulmalıdır. 

Kuzey Irak tarafındaki panel köprü onarılmalıdır. 
Mazot ticareti kapsamında Kuzey Irak'a sevk edilen eşya, yolcu beraberi eşya sayılmalı; geti

rilen mazot miktarı, kamyonlar için 4 ton, TIR'lar için ise 6 ton olmalıdır. 
İhracat için yük limiti 1,5 tondan 1 tona indirilmelidir. 

Habur kararnamesi ivedi hazırlanarak yürürlüğe sokulmalıdır. 
Uludere İlçesinde, sınır ticaretine olanak sağlayacak ikinci bir gümrük kapısının mutlaka açıl

ması gerekmektedir. 
Teşekkür eder; hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına, söz talebi var mı? Yok. 
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2. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin konuş

ması s 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, esnaf sorunları üzerinde konuşmak üzere, Denizli Millet
vekili Hilmi Develi'nindir. -

Buyurun Sayın Develi (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke ekonomisi içerisinde 
önemli bir yere sahip olan esnaf ve sanatkârlarımızın birçpk konuda çözüm bekleyen sorunları ol
duğu bilinmektedir. Bunlardan bazılarına kısaca değinmek istiyorum. 

Konuşmama başlarken hepinize saygılar sunarım. 
Ülkemizde, sayıları 4 milyona yaklaşan, aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan esnafımız, hem 

sosyal hem de ekonomik açıdan büyük bir güç olup, demokrasimizin güvencesini oluşturan en bü
yük kesimlerden biridir. 

Bilindiği üzere, vergi mevzuatında, esnaf ve sanatkârın tanımı yapılmamıştır. Esnaf ve sanat
kârın tanımı, Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinde yapılmış ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinde aynı tanım tekrarlanarak, bu tanım kapsamına giren mes
lek odalarına kaydolma zorunluluğu getirilmiştir. Her iki kanunun vermiş olduğu yetki uyarınca, 
esnaf ve sanatkârlarla, tacir ve sanayici ayırımı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. 

Vergi sisteminde, esnaf ve sanatkârlar, vergileme açısından, götürü usul, işletme hesabı, bilan
ço esası şeklinde ayırıma tabi tutulmuştur. Her üç grup kapsamına girebilen esnaf ye sanatkâr bu
lunmaktadır. Vergilemede temel prensibin, beyan esası ve ödeme gücü göstergesinde gerçek gelir 
olduğu prensibinden hareketle, tam üniter sisteme geçilmeli, esnaf ve sanatkâr için hayat standardı 
esası kaldırılmalıdır. Buna paralel olarak, hayat standardı baz alınarak uygulanan peşin vergi esa
sına da son verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı sonunda yürürlüğe giren 3946 sayılı Kanunla, 
hükümete, götürü vergilerin daraltılması konusunda yetki verilmiştir. Bu yetkinin birdenbire kulla
nılması, bazı sorunları da beraberinde getirir nitelikte görülmektedir. Bu nedenle, götürülüğün da
raltılması, gelişmiş bölgelerden başlanarak, Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde, zamana yayıl-
malıdır. 

1996 yılından itibaren götürü usule tabi mükelleflerden kaldırılan 4 üncü ve 5 inci dereceler, 
hiç olmazsa 4 üncü derece, yeniden ihdas edilmelidir. 

Özellikle bazı ilçe ve beldelerimizde, berber, bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi gibi esnaf, ver
gisini ödeyemez durumdadır. 

Seyyar satıcılar vergi kapsamına alınmalıdır. Bavul ticareti, kaldırım ekonomisi, marjinal sek
tör veya seyyar satıcı gibi isimlerle anılan bu kesim, hiç olmazsa 4 üncü derece üzerinden, götürü 
usulde vergi verir hale getirilmelidir. 

Nakliyeci esnafın ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisinin, yüzde 50 indirimli uygulanması sağ
lanmalıdır. 

Esnaf ve sanatkârların çeşitli teşviklerden yararlanabilmeleri için, bilanço usulüne göre, yeni, 
basit bir defter ihdas edilmelidir. Esnaf ve sanatkârların, bilanço esasına göre defter tutması müm-. 
kün bulunmamaktadır. Bu defteri tutanlardan meslek odalarına kayıtlı olanların durumu ise, mev
cut hukuksal düzenle uyum içinde değildir. Bunların, ticaret odalarına kaydolmaları gerekmekte
dir. Esnaf ve sanatkârın bu mevcut fiilî durumu ve bilanço esasına geçmeme konusundaki eğilim 
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dikkate alındığında, yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir düzenleme, 
Avrupa Topluluğu uygulamalarına paralellik oluşturacak ve Topluluk teşviklerinden yararlanma 
için de zemin hazırlayacaktır. 

Yatırım indirimi olanağı, esnaf ve sanatkârlara tanınmalıdır. 

Esnaf ye sanatkârın yanında çalıştırılan işçiler düzeyindeki vergiler azaltılmalıdır. Böylece, is
tihdamın maliyeti düşürülerek, daha çok istihdam yaratma olanağı sağlanacaktır. 

Türk esnaf ve sanatkârlarının, ekonomimizde ve sosyal yapımızda sahip olduğu yer ölçüsün
de sorunlarından arındırılmasının, teşvik ve vergi yönünden devletçe desteklenmesinin zamanı ar
tık gelmiştir. 

Bakanlar Kurulu kararıyla, amme alacaklarına, her ay için yüzde 12 olarak uygulanmakta olan 
gecikme zammı, aylık yüzde 10'a, yıllık yüzde 120'ye düşürülmüşken, beş ay gibi kısa bir süre son
ra, 1 Şubat 1996 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla, tekrar, eskisinden daha yüksek bir rakama, 
aylık yüzde 15'e, yıllık yüzde 180'e çıkarılmıştır. Bu kadar kısa bir süre içerisinde yapılan yüzde 
50'lik artış çok yüksek olup, gecikme zammı, mutlaka eski seviyesine çekilmelidir. 

Kredi kaynak maliyetinin yüksekliği, esnaf ve sanatkârların bankadan sağlayacakları krediler 
maliyetini de giderek artırmaktadır. Ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi, ticari bankaların da, 
artık, bu kesime ucuz faizli kredi vermesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, finansman soru
nuna çözümler açısından katkı sağlayacaktır. 

Az gelişmiş yörelerin ekonomik açıdan kalkındırılması amacıyla, bölge esnaf ve sanatkârına, 
uzun vadeli ve daha düşük faizli kredi uygulaması başlatılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Develi, konuşmanızı tamamlamanız için kısa bir süre veriyorum. 

HİLMİ DEVELİ (Devamla) - Gümrük birliği sürecinde, esnaf, sanatkâr ve küçük işletmele
rin, Avrupa'daki benzer işletmelerle rekabet etmesini sağlamak, ar-ge harcamaları, yüksek tekno
loji temini, modern araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu kesime, finansman desteği 
olarak uyum kredileri uygulamasına mutlaka başlanılmalıdır. 

Yüce Meclisin, esnaf sorunlarına çözüm getireceği inancıyla, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DSP ve CHP sıralarından alkışlar) y 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Develi. 
Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına yanıtlama talebi?.. Yoktur. 

i . — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, patates üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin ko
nuşması ve Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşmayı, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'a 
veriyorum. Sayın Elkatmış, patates üreticisinin, ürününü satamaması dolayısıyla içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gündeme getirecektir. 

Buyurun Sayın Elkatmış. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; patates üreticisi

nin sıkıntılarını dile getirmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlarım ve bu konuşma imkânını verdiği için de, Sayın Başkana, ayrıca teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, bundan iki ay evvel, 31 Ocak 1996 tarihinde, çiftçilerimizin içinde bu
lunduğu problemleri burada gündeme getirmiş ve bu problemler içerisinde, bir nebze de olsa, pa-
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tates üreticisinin sıkıntılarını dile getirmiştim. O günden bugüne iki ay geçmesine rağmen, bu ko
nuda, maalesef olumlu bir adım atılmadığını gördüm. Yine patates üreticisi kendi kaderiyle başba-
şa bırakıldı, yine büyük sıkıntılar içerisinde kıvranmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, patates, en önemli besin maddesidir. Bunu, artık, herkes biliyor. Özellikle 
fakir fukara için patatesin önemini söylemeye gerek bulunmamaktadır. Türkiye'de, yılda 5 milyon 
ton civarında patates üretilmektedir ki, bunun yarıya yakınını Nevşehir ve Niğde bölgesi karşıla
maktadır. Sadece Nevşehir'de 1 milyon 250 bin ton civarında patates üretilmektedir. Ancak, üreti
len bu patatesin tamamının iç piyasada tüketilmesi mümkün değildir. Muhakkak surette, büyük 
miktarda ihracatın da olması gerekir. t. 

Bu dönem, yani, 1995 ve 1996 yıllarındaki patates ihracatı, geçen yıllara nispetle, yüzde 80 ci
varında bir azalma göstermiştir. Dünyada birçok ülke açlık ve gıda sıkıntısı çekerken, maalesef, 
biz, patatesimizi, çayımızı, fındığımızı, soğanımızı, baklagillerimizi, ürettiğimiz diğer ürünlerimi
zi satamamaktayız, bunlara pazar bulamamaktayız. Bu, hükümetlerin, ciddî olarak, çiftçilerin me
seleleriyle ilgilenmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şu yirmi gün içerisinde, bu patateslerin satılmasrgerekir. Şayet satıl-
mazsa, havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte, patates, ambarda filizlenir, çürür ve kul
lanılmaz hale gelir. Bu patateslerin satılması ise, ancak, ihracatla mümkündür. Bunun için de, Hü
kümetin, acilen, bu yirmi gün içerisinde, ne yapıp yapıp, bu patateslerin ihraç edilmesi için gerek
li tedbirleri alması gerekir. -

Para Kredi Koordinasyon Kurulu, her ne kadar, 16.2.1996 tarih ve 96/1 sayılı kararıyla, pata
tes ihracatında, tonda 22 dolar ihracat iade miktarı getirmişse de, bu yeterli değildir. Bu miktarın 
daha da artırılması gerekiyor. İhracatta, iade miktarının artırılması ve konan yüzde 35'lik barajın da 
kaldırılması gerekir. Bu iade miktarı, eskiden yüzde 25'ti ve baraj da yoktu. Şimdi, yüzde 35'lik bir 
baraj getirilmesiyle birlikte, bu oran, iade miktarı, kararda, her ne kadar 22 dolar olarak gözükü
yorsa da, 6-7 dolar seviyelerine iniyor. Onun için, diğer ürünlerde olduğu gibi, bu barajın kaldırıl
ması ve yüzde 100 olması gerekiyor. Yine, ihracatta, ödenen bu iade teşvik primlerinin gerçek kur 
üzerinden yapılması gerekiyor. Düşük kur üzerinden yapıldığında, ihracatçı bundan büyük zarar 
gördüğü için, ihracat yapmamaktadır. 

Şu anda, patates ihracatı, Orta Asya Türk cumhuriyetlerine yapılıyor. Ancak, navlun, taşıma 
ücretlerinin çok yüksek olmasından, hatta patatesin fiyatının iki mislinden fazla bir navlun, taşıma 
ücreti olduğundan dolayı, bu nakliyat, bu ihracat gerçekleşememektedir veya çok az miktarda ger
çekleşmektedir. Onun için, ihracatta nakliyede de teşvik primi verilmesi veya navlun bedelinin bel
li bir kısmının, görev zararı olarak devletçe karşılanması gerekir. 

Ayrıca, Nevşehir'de gümrük müdürlüğü olmadığından, ihracat sırasında, gümrükleme memur
ları başka yerlerden getirilmektedir veya ihracatçılar, bu ihracatlarını başka illerden yapmaktadır
lar. Bu durumda ise, Nevşehir veya Niğde'de kamyona yüklenen patatesler, o ile götürülüyor, ora
da boşaltılıyor, gümrükleme işlemleri yapılıyor, tekrar yükletiliyor; ondan sonra, limanlara götürü
lüyor ve limanlarda tekrar gemilere yükletiliyor. Bu ise... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Sayin Elkatmış, lütfen, 1 dakika içinde tamamlamanızı rica ediyorum. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - ...büyük bir zaman ve kalite kaybına neden oluyor. Bu

nun için de, Nevşehir'e, acilen bir gümrük müdürlüğü kurulması ve gerekli donanımın yapılması 
gerekiyor. Nevşehir'den, sadece patates de ihraç edilmiyor; ponza ve limon da ihraç ediliyor; çün
kü, Türkiye'nin bütün limonları burada depolanmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri; patates üreticisinin başka sıkıntıları da vardır. DSİ, kuyu ruhsatı ver

memektedir. Halbuki, patates, sulamayı gerektirir ve çok miktarda su ister. Bu konuda, büyük bir 
sıkıntı vardır. Ayrıca, TEDAŞ, kuyular ruhsatlı değil diye elektrik vermemektedir. Bundan dolayı 
da büyük bir sıkıntı içerisindedirler. Özellikle Ürgüp'ün Başdere Kasabası; merkeze bağlı Kaymak
lı; Acıgöl'e bağlı Karapınar; Derinkuyu'ya bağlı Kuyulutatlar, Suvermez, Çakıllı, Doğala; merkeze 
bağlı Göre; Niğde'ye bağlı Gölcük, Bağlama, Alay, Orhanlı, Konaklı gibi köyler, gerek kuyu yö
nünden ve gerekse de elektrik olmaması nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisinde bulunmaktadırlar. 

Yine, Derinkuyu İlçemize bağlı köylerde yaşayan köylülerin hiçbirisine gübre iade paraları, 
eylül ayından beri ödenmemiştir; bundan dolayı da büyük bir sıkıntı içerisinde bulunmaktadırlar. 
Gübre iade paralarının da acilen ödenmesi gerekmektedir. Sayın Bakanımızdan, bu konuda destek 
rica ediyorurn. 

Yine, çiftçi, milyonlarca liralık elektrik paralarını ödeyememiştir. Bu elektrik ve diğer borçla
rın da, faiz tahakkuk ettirilmeden tehir edilmesi, çiftçimizi rahatlatacaktır. 

En son olarak şunu söylemek istiyorum: Eskiden en büyük patates ihracatı Irak'a yapılmaktay
dı. Bu kapı kapandığından dolayı ihracat olmamakta ve sıkıntı buradan doğmaktadır. Irak'a ihraca
tın tekrar başlatılabilmesi için çareler aranması gerekir. 

Bütün bunların dışında, patates üreticisinin mağdur olmaması ve devamlı çözüm için, patate
si mamul hale -nişasta, patates unu ve diğer cips vesaire- getirecek sanayi fabrikalarının bölgemiz
de kurulması için devlet desteğinin ve teşvikinin yapılması gerekir. Hükümetimizin, bu konuda acil 
tedbirler almasını rica ediyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Elkatmış. ' 
Hükümet adına, gündemdışı konuşmayı yanıtlamak için, Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan; 

buyurun. 
ORMAN BAKANI NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış arkadaşımızın, patates üreticisinin içerisinde bulun
duğu sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Hükümetimiz adına cevap vermek üzere huzur
larınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çiftçinin gelirini artırmak, refah seviyesini yükseltmek için, sürekli bir 
şekilde daha fazla üretmesi, hedef olarak seçilmiştir. Bugün, miktar yanında, kalite de, dış pazar re
kabeti bakımından önemli bir unsur olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak, patates, dış pazar imkanla
rı bakımından, rekabet imkânı fazla olan bir tarım ürünümüz değüdir. 

Patates üretimimiz, 1995 yılında, 22 bin hektar alanda, 4 750 000 tona ulaşmış bulunmaktadır; 
1995 yılı üretiminin yaklaşık 104 bin tonu ihraç edilmiş olup, 24 milyon dolar değerinde döviz sağ
lanmıştır. 

İthalat, tohumluk patates olarak, 1994 yılında 7 254 ton ve 1995 yılında 5 893 ton olarak ger
çekleşmiştir. Tohumluk olmayan patateste, son yıllarda, ithalat yapılmamıştır.-

1995 yılında gerçekleşen fiyatların ağırlıklı ortalaması, 12 300 TL/kg'dır. 1996 yılı Ocak ve 
Şubat ayları itibariyle, ortalama fiyat 9 300 TL/kg olup, 15 Nisandan itibaren piyasaya çıkacak olan 
turfanda patates üretiminin, bu ortalama fiyatın üzerinde olması beklenmektedir. 

Patates üretimimizin yüzde 70'i doğrudan tüketilmekte, yüzde 20'si tohumluğa, yüzde l'i gıda 
sanayiine, yüzde l'i de ihracata yönelik olmaktadır. Ayrıca, altyapı yetersizlikleri ve dağıtım kanal
larında görülen eksiklikler nedeniyle, yüzde 8'lik bir kayıp söz konusudur. 
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Ülkemizde, kişi başına yıllık patates tüketimi 75 kilogramdır. Patates, gıda sanayiinde işlen

mekte, ayrıca 15-20 bin ton civarındaki kısmı nişasta fabrikalarında yan ürün olarak değerlendiril
mektedir. 

Ülke çapında üretimi gerçekleştirilen patates ürünü, en fazla Nevşehir, Niğde, İzmir ve bir öl
çüde de Sakarya İlinde üretilmektedir. Bu amaçla, yüksek vasıflı patates tohumluk cüretimi çalışma
ları sürdürülmekte olup, ihtiyaca bağlı olarak, dışarıdan tohumluk ithalatı da yapılmaktadır. To
humluk çalışmalarının daha disiplinli bir şekilde yürütülebilmesi için, yapılan düzenlemeyle, Niğ
de Patates Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü şekline dönüştürülmüştür. 

Ülkemiz, patates üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir; ancak, üretimin az bir kıs
mı ihraç edilebilmektedir. İhracatın önemli bir bölümü Irak, Romanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve 
Kuveyt'e yapılmaktadır. 

Patates üretiminde, ithalat ve ihracatında fiyat hareketlerine bağlı olarak görülen istikrarsızlık
lar, zaman zaman, üreticinin elinde önemli stokların oluşmasına sebep olabilmektedir. İhracatın ye
terli düzeyde olduğu yıllarda nispeten önemsiz miktarda olan bu stoklar, ihracatta karşılaşılan tıka
nıklıklara bağlı olarak artmaktadır. 

İhracatı teşvik amacıyla, 19 Şubat 1996 tarih ve 22559 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 96/1 
sıra nolu, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin Tebliğe göre, patates ihracatında, 
ihracatı müteakip, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan, ton başına 22 ABD Doları ihracat iade
si ödenecektir. 

Ülkemizde, çiftçi gelirinin sürekliliğini sağlamak üzere, patates yetiştirilen alanlarda, patates 
böceği, patates güvesi, mildiyu ve yabancı ot mücadeleleri yapılmaktadır. Bu mücadeleler, üretici
ler tarafından benimsenmiştir. Teknik elemanların denetiminde, yönetimli çiftçi mücadelesi şeklin
de yürütülen bu çalışmalarda, ne zaman ne şekilde mücadele yapılması, hangi ilacın ne oranda kul
lanılması gerektiği, çiftçilere anlatılmaktadır. 

Bitkisel üretimde kullanılan kimyasal gübrede ödenen destek miktarının yüzde 30'dan yüzde 
50'ye çıkarılması da, maliyetin düşürülmesi bakımından yararlı olmuştur; bu destek devam edecek
tir. .-• ' ' _ •. 

Patates üretiminde, iç tüketimin üzerinde bir seviyeye gelindiği, dış pazar imkânlarının sınırlı 
olması ve fiyatların serbest piyasa şartlarında oluşması sonucu, üretici gelirlerinde, yıllara göre de
ğişimler olduğu görülmektedir. 

5 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren ekonomik önlemler uygulama planı gereği olarak, 
1995 yılında, hububat, şekerpancarı ve tütün dışında hiçbir ürün destekleme alımlarından yararlan
dırılmamış ve fiyatları serbest piyasa şartlarında belirlenmiştir. Dolayısıyla, diğer ürünlerde oldu
ğu gibi, patates üreticilerinin de, iç ve dış pazar taleplerine göre üretimlerini yönlendirmeleri, artık, 
çağımızın bir gereği olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır; ancak, ülkemizde, patates, soğan gibi 
ürünlerde, iki yılda bir düşme veya yükselmeler görülmektedir. Çiftçi, fiyatı uygun gördüğünde er
tesi yıl fazla ekmekte, düşük fiyatı takip eden yıl ise ekmekten vazgeçmektedir. Bu dalgalanmanın 
ortadan kaldırılması ise, tüketim eğilimlerine göre üretimde bir düzenleme olduğunda, stok devri 
asgarî seviyeye indirilebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, üreticilerimizin, gerek üretim ve gerekse pazarlama aşamasında güç
lenmesini temin amacıyla, üretici birliklerinin kurulması çalışmaları başlatılmış olup, bununla ilgi
li kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan, üreticilerimizin ürünlerini dünya piyasası fiyatlarından satabilecekleri ve çok 
sayıda alıcının ve satıcının bir araya gelmesiyle, fiyatların serbest piyasada oluşmasının sağlanabi-

\ . . ' • • . • • ' . ' 
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leceği, ürün borsalarının geliştirilmesi projesi çalışmaları da sürdürülmektedir. Üretici birliklerinin 
ve ürün borsalarının devreye girmesiyle, serbest piyasa şartlarında, üreticilerin, fiyat dalgalanma
larından kendilerini koruyabilecekleri ve aşırı stok durumlarıyla karşı karşıya kalmayacakları bir 
sistemin geliştirilmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup, bir yapı değişikliğini gerektir
diğinden, zaman içinde ancak etkili olunabilecektir. 

Patatesin, gelişmiş ülkeler seviyesinde tüketiminin ve endüstride kullanımının sağlanmasıyla, 
ihracat arasındaki dengelerin düşmesi halinde, üreticinin de örgütlenmesiyle, üreticinin zaman za
man karşılaştığı sorunlar, böylece ortadan kalkmış olacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Turizm Bakanı Işılay Saygın'a, dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu 'nıın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/138) 

26 Mart 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1996 MITT Turizm Fuarına katılmak üzere, 28 Mart 1996 tarihinde Rusya Federasyonuna gi
decek olan Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Ulaştırma Baka
nı Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Ge

reken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan (10/1.14) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Geçici Başkanlığının, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair bir tezkere
si vardır; okutuyorum: 

2. — (1011, 14) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyo
nun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/139) 

27.3.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 27.3.1996 Çarşamba günü 
saat 13.30'da toplanmış, kullanılan 9 adet oy pusalasının tasnifi sonucu, aşağıda adı, soyadı ve se
çim çevresi belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları olarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

. •• Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Komisyon Geçici Başkanı 
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Başkan : Erkan Mumcu İsparta Mv. 6 oy 

Başkanvekili: Nevzat Köse Aksaray Mv, 5 oy 

Sözcü : Şeref Malkoç Trabzon Mv. 9 oy 

Kâtip : M. Ziyattin Tokar Ağrı Mv. 6 oy 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine 

dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 

3. — Anayasa Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/140) 

28.3.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip se
çimi için 28.3.1996 Perşembe günü saat 10.30'da toplanmış ve kullanılan 21 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 

Süleyman Arif Emre 

İstanbul 
Anayasa Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Metin Emiroğlu Matatya Mv. (16 oy) 
Başkanvekili : Ahmet İyimaya Amasya Mv. (16 oy) 
Sözcü : Nejat Arseven Ankara Mv.( 16 oy) 
Kâtip : M.Kemal Aykurt Denizli Mv. (16 oy) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İçişleri Komisyonunun Geçici Başkanlığının, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine 

dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 
4. -^İçişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve 

kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/141) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Komisyonu; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 28.3.1996 Perşembe gü
nü saat 10.30'da toplanmış ve kullanılan 22 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları yazı
lı üyeler, karşılarında gösterilen oyu olarak, İçtüzüğün 25 inci maddesi uyarınca, başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

İçişleri Komisyonu Geçici Başkanı 
Mehmet Aydın 

İstanbul 
' İçişleri Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Korkut Özal (İstanbul) Mv. (16 oy) • '•' 
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Başkanvekili: Ahmet Uyanık (Çankırı) Mv. (15 oy) 
Sözcü: Süleyman Çelebi (Mardin) Mv. (13 oy) 
Kâtip: Necmettin Dede (Muş) Mv. (14 oy) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin, üç ay sü
reyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum: 

5. — Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 1996 tarihinden 
itibaren üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/137) 

27.3.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda, ülkemize yönelen ve 
sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda, ekonomik ve sosyal düze
nimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mâni olmak,. Kuzey 
Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluş
larınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 688 sayılı kararı da gözönünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort-H" Huzur Hare
kâtı çerçevesinde, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin, 31 Mart 1996 ta
rihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına; Çokuluslu Güç'ün yapısı, Güç'e bağlı yabancı ülke si
lahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin Güç'e katkısı ve 
bu Güç'ün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde 
harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için, Anayasanın 92 nci maddesine 
göre izin verilmesini arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme aça
cağım ve görüşmelerin sonunda tezkereyi oylarınıza sunacağım. 

Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir. 

Bunun öncesinde, tezkere hakkında açıklamada bulunmak üzere, Hükümetin bir talebi var mı 
efendim? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rrze) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başbakan, (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri, 

şahsım ve Hükümetim adına saygıyla selamlıyorum. 
Kamuoyumuzda "Çekiç Güç" olarak anılan Huzur Harekâtı hakkında Yüce Meclisimizde bi

razdan yapılacak olan görüşmeler öncesinde, konuyla ilgili bilgi arz etmek ve müşterek bir değer
lendirmede bulunmak amacıyla huzurunuzda bulunuyorum. 

Gerilere giderek hafızalarımızı tazelersek, ortaya çıkan durum şudur: Körfez savaşından son
ra Irak'ta çıkan karışıklıklar, Saddam yönetimince şiddet kullanılarak bastırılmıştır. 1991 yılının ni
san ayında, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye doğru kitlesel bir göç hareketi yaşanmış ve yaklaşık olarak 
500 bin Irak vatandaşı, Türkiye-Irak sınırına yığılmıştır. Bu muazzam göç dalgası, ülkemiz açısın-
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dan çeşitli sorunları da beraberinde getirmiş, Türkiye'nin, âdeta güvenliğini tehdit eden, kamu dü
zenini bozmaya yönelik bir ortam oluşmuştu. Mevcut verilere göre, güvenlik riskleri bir yana bıra
kılacak olursa, sadece maddî bakımdan bu kadar göçmenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, iki 
ay gibi kısa bir sürede, Türkiye, yaklaşık 200 milyon dolar harcamıştır. 

Bu şartlarda, o günkü Anavatan Hükümeti, uluslararası yardım talebinde bulunmak zorunda 
kalmıştır. Huzur Harekâtı, işte bu şartlarda başlamıştır. 

Bize göre, o tarihte yapılan doğruydu; üstesinden tek başımıza gelemeyeceğimiz insanî bir du
rum ortaya çıkrrnştı. Türk ve dünya basınındaki görüntüleri bir hatırlayınız. Bugün, o şartlar mev
cut değildir. Bir diğer ifadeyle, Huzur Harekâtı-I ile bugünkü şekliyle Huzur Harekâtı-II arasında 
önemli nitelik farkı söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, bu geçen zaman zarfında, Irak'ın uluslararası toplumla yeniden bütün
leşmesi yönünde arzulanan gelişme, maalesef sağlanamamıştır. Esasında, böyle bir gelişme, Irak'ta 
olsun, Ortadoğu'da olsun barışa büyük katkıda bulunurdu; Kürt, Türkmen dahil bütün Irak vatan
daşları arasında rahatlamayı ve normal yaşamı sağlardı. Böyle bir bütünleşmeyi gerçekleştirmek, 
her şeyden önce, komşumuz Irak yönetiminin üzerine düşen bir sorumluluktur. 

1991 Temmuzundan bu yana, bölgede meydana gelen gelişmelerin, gerek Irak gerek bölge 
için, hiç iç açıcı olmadığını söylemek zorundayım. Kuzey Irak'taki otorite boşluğu büyük sakınca
lar yaratmıştır. Otorite boşluğu, bir taraftan çeşitli gruplar arasında çatışmalara yol açmış, diğer ta
raftan PKK terör örgütünün Türkiye'ye yönelik eylemleri için uygun bir zemin hazırlamıştır. Bu 
boşluktan Kuzey Irak halkı büyük zarar görmektedir. Masum bölge halkı, çatışan gruplar arasında 
kalmıştır. Ayrıca, Irak'ın toprak bütünlüğü zaafa uğramıştır. Aynı şekilde, bildiğiniz üzere, Güney 
Irak'ta da bir uçuş yasağı uygulaması sürdürülmektedir. Bu çerçevede, bir başka Ortadoğu ülkesi
ne Amerikan uçakları konuşlandırılmıştır. Ortaya çıkan bu tablonun, komşumuz Irak yönetimince 
iyi değerlendirileceğini ümit ediyorum. 

Bir defa daha belirtmek isterim ki, Türkiye olarak, Irak'ın toprak bütünlüğünü içtenlikle des
tekliyoruz. Aynı iradenin, geçmiş olayların ışığında, Irak yönetimince de sergilenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Ortaya koyduğum bu tablo,-memnuniyet verici bir tablo değildir. Zannediyorum, Yüce Mec
liste temsil edilen bütün siyasî partiler arasında, bu konuda mutabakat vardır; endişelerimiz hemen 
hemen aynıdır. 

Değerli milletvekilleri, Huzur Harekâtının ikinci aşamasının uygulanmasından sorumlu Birle
şik Görev Kuvveti, halen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın uçak ve per
sonelinden oluşmaktadır. 

Bu Güç'ün büyük bir bölümü, İncirlik Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde, bazı birimleri ise, 
Pirinçlik ve Kuzey Irak'taki Zaho Kentinde konuşlandırılmıştır. 

Halen Birleşik Görev Kuvvetinin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da dahil olmak üzere, 
yaklaşık 1 750 görevlisi, 72 uçak ve helikopteri bulunmaktadır. 72 uçaktan sadece 48'i muharip 
uçaktır. Bu sayının, ikili anlaşmalar çerçevesinde, ülkemizde konuşlandırılmasına izin verilen mu
harip uçak sayısına tekabül ettiğini ve bu kontenjanın, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve 
Fransa tarafından müştereken kullanıldığını vurgulamakta yarar görüyorum. Çekiç Güç çerçevesin
de, ülkemizde, ikili anlaşmaların izin verdiği sayının dışında, başka herhangi bir muharip uçağın 
bulunmadığını önemle hatırlatmak isterim. 

Bir Türk generalinin eşkomutanlığı altındaki bu Kuvvet, faaliyetlerini, yetkili makamlarımı
zın kontrolünde sürdürmektedir. Her helikopter ve Avvacs uçuşunda bir Türk görevli yer almakta
dır. Bu yönleriyle, tümüyle, kontrolümüz ve egemenlik haklarımız içinde kalan bir uygulamadır. 
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Değerli milletvekilleri, bugün, burada, kısır bir tartışma yapmak da mümkündür. Herkes, bir 

diğerinin bu konudaki sicilini eleştirebilir, çeşitli beyanatları kanıt olarak da gösterebilir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - N e oldu; bir endişeniz mi var?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hatta, daha önce, hem de çok kısa bir zaman 
önce Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına olumlu oy verenler, bugünkü uzatmayı eleştirebilirler; 
ama, bunlar, dediğim gibi, büyük ölçüde kısır bir tartışmayı ortaya çıkarır. Halbuki, biliyorum ki, 
Yüce Meclisin amacı, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını kollamaktır. Yukarıda da işaret ettiğim gibi, 
Huzur-I Harekâtı ve o günün koşullarıyla Huzur-II Harekâtı ile bugünün koşullan birbirinden çok 
farklıdır. Amacımız, Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak, Kuzey Irak'ta yaşayan insanların zarar-
dide olmalarını önlemek, mevcut otorite boşluğunun, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi için uy
gun bir zemin yaratmasına son vermektir. 

Bu sakıncaların ortadan kaldırılması için, bir süreden beri, Çekiç Güç'e iştirak eden ortakları
mızla müzakere halindeyiz. Bu konudaki endişelerimizin onlar tarafından daha iyi anlaşılmakta ol
duğunu görüyoruz. Bu konuda, müttefiklere verilen metinlerin birkısmı üzerinde mutabakata varıl
mıştır. Diğer hususlar, elan müzakere edilmektedir. Kontrolümüz altında bulunan Huzur Harekâtı
nın günlük işleyişine,ilişkin teknik kural ve ilkelerin gözden geçirilmesi amacıyla koalisyon dev
letleriyle başlatılan sürecin de, kısa süre içinde sonuçlandırılabileceğini, yapılan temaslar sonucu 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Yine, aynı çerçevede, Barzani ve Talabani grupları arasındaki çatışmalara son verilerek, böl
gede istikrarın tesisi ve Türkiye'ye yönelik terör eylemleri için kullanılmasının önlenmesi amacıy
la yoğun çaba harcamaktayız. Amerika Birleşik Devletleri de, aynı amaçla, önümüzdeki günlerde 
bu bölgeye bir yetkilisini göndermeyi kararlaştırmıştır. 

Yine şu hususu vurgulamak isterim. Dublin sürecinde, Türkiye'nin önceliklerine daha da iti
bar edilmesi hususunda ısrarlı girişimlerimiz sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetim, Huzur Harekâtının üç ay daha uzatılması
nı isterken, bu düşüncelerle hareket etmektedir. 

Kuzey Irak'ta ortaya çıkan otorite boşluğunun Türkiye açısından yarattığı sakıncaların tümüy
le bilincindeyiz. Irak'ın kuzeyinde bugün hakim olan olağandışı durum, o bölgede yaşayanlara da 
Türkiye'ye de huzur getirmemiştir. Mevcut otorite boşluğundan, Kuzey Irak halkı da Türkiye de za
rar görmektedir. Çatışan grupların arasında kalan bölge halkı, fevkalade mutazarrırdır. Bunların da 
üstünde, Irak'ın toprak bütünlüğü zaafa uğramıştır. 

Bazı müttefiklerimiz, Huzur Harekâtına stratejik bir önem vermektedirler. Türkiye olarak biz 
de, Kuzey Irak'taki sakıncalı durumun giderilmesine stratejik bir önem veriyoruz; bu iki hususun 
birbiriyle bağdaştırılmasına çalışıyoruz. 

Zaman zaman güneydoğu ve Kuzey Irak'ta ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, Huzur Harekâtı
na atfedilmektedir. Bu algılama doğru değildir. Bu konudaki sıkıntıların sebebi, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin, Irak'a ambargo koyan 661 sayılı kararıdır. Bunun kısmen hafifletilmesi 
yolunda, Birleşmiş Milletlerdeki çalışmalar devam etmektedir.. 

Tüm bu hususlan'göz önüne alan Hükümetimiz, Irak'ın yeniden bütünleşmesi, bu süreçte -kö
kenleri ne olursa olsun- tüm Kuzey Irak halkının huzurunun, güvenliğinin ve insan haklarının etki
li güvencelere bağlanması, Türkiye'nin sinir güvenliğinin kesin olarak sağlanması ve Harekâta iliş-, 
kin teknik düzenlemelerin sonuçlandırılması amacıyla yapmış olduğu kararlı ve etkin girişimin so
nuçlarının alınmasını teminen, sürenin, üç ay uzatılmasını onayınıza sunmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç konusunda aynı endişeleri paylaşıyoruz. .Belki, aramızdaki 

tek fark, bu endişeleri karşılamadaki usul ve yaklaşım farkıdır. Amacımız, sakıncaları ortadan kal
dırmaktır; bu amaçta beraberiz. Belki, ancak bu amaca varmada aramızda görüş farklılıkları söz ko
nusudur. Üç aylık bir uzatma Yüce Meclisin tasvibine mazhar olduğu takdirde, Hükümetimizin, or
taklarımızla görüşmeleri süratle sonuçlandırmayı amaçladığını, burada bir defa daha ifade etmek 
istiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

Şimdi gruplar adına görüşmelere geçeceğiz; ancak, şu ana kadar gruplardan söz talebi yok... 
Bu arada, şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımın isimlerini okumak istiyorum: Kayseri 

Milletvekili Recep Kırış, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş. 

Gruplar adına görüşmeler tamamlandıktan sonra, iki sayın üyeye söz verilecektir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Grubumuz adına, Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu 
konuşacaklar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hatipoğlu. 
Süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Çekiç Güç'ün görev süresinin 11 inci kez uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şunu hemen ifade edeyim ki, bugün, ülkemizde yaşayan herkesin, 
medyanın ve dünya kamuoyunun gözleri, Meclisimizin bugünkü oturumunun üzerindedir; bu Yü
ce Meclisten çıkacak kararı merakla beklemektedirler. Bu nedenle, hepimiz önemli bir sorumluluk 
yüklenmiş durumdayız. Biz, bugün alacağımız kararla, aziz milletimizin önünde ve tarih karşısın
da ciddî bir sınav vermiş olacağız. Yüce Allah'tan niyazım odur ki, bu sınavı başarıyla veririz; Tür-
kiyemizin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, aziz milletimizin barış ve kardeşlik içerisinde refa
ha kavuşması konusundaki duyarlılığımızı da, dost düşman herkese gösterme fırsatı bulmuş oluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; herkes çok iyi biliyor ki, Refah Partisi, ilk günden bu ya-. 
na, Çekiç Güç ile ilgili değişmeyen, net tavrını koymuş tek siyasî partidir. (RP sıralarından alkış
lar) 

Biz, bu konuda, hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek açıklıkta tavır koyduk. Rüzgâra göre 
yön değiştirmedik; kulaklarımızı dışarıya değil, Anadolu'ya Verdik. (RP sıralarından alkışlar) 

Dost ve müttefik ülkelerin dayatmalarına karşı çıkma onurunu yaşayarak, onların istek ve çı
karlarından çok, kendi ülkemizin, kendi insanımızın istek ve çıkarlarının koruyucusu ve sözcüsü; 

olmayı şerefle sürdürdük. Bundan böyle de, bu istikametimizde en ufak bir inhiraf olmayacaktır; 
ister muhalefette olalım, ister iktidarda... Muhalefette iken Çekiç Güç'e en ağır eleştirilerde bulu-x 

nan, iktidara gelince Çekiç Güç'ün müdafii kesilen partilerin içerisine düştükleri acıklı çelişki, bu
gün, ibretle İzlenmektedir. (RP sıralarından alkışlar) -

Ben, Çekiç Güç'ün ne olduğu, niçin buraya geldiği konusuna değinecek değilim; halkımız, bu
nun ne olduğunu çok iyi biliyor, Yüce Meclis de bunu biliyor... (RP sıralarından "Amerika da bi
liyor" sesleri) Amerika Birleşik Devletleri de biliyor, evet... 

Dikkatlerinize sunacağım birinci konu, Refah Partimizin, neden Çekiç Güç'e karşı çıktığı ko
nusudur. • 
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Sayın milletvekilleri, her şeyden önce, Çekiç Güç'ün varlık sebebinin sorgulanması gerekir. 

• Bu nedenle, diyoruz ki, Sayın Başbakanın da biraz önce burada İfade buyurdukları gibi, Çekiç 
Güç'ün varlık nedeni, Irak'ta yaşayan halkın can ve mal güvenliği değildir. İnsanî boyut iddiaları, 
yalnızca birer aldatmacadan ibarettir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hatırlanacağı gibi, Çekiç Güç'ün, Irak Kürtlerini Saddam'ın saldırılarından, zulmünden koru
mak maksadıyla Türkiye'ye geldiği ve konuşlandırıldığı iddia edilmekteydi. Yani, denmek isteni
yor ki, hümanist, insansever, barıştan yana Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, Kürt
lere zulüm yapılmasın diye binlerce kilometre öteden kalkıp buraya gelmişler, öyle mi?!.. Bu hü
manistler, bu insanseverler, bu barıştan yana olanlar, daha dün, Saddam, Halepçe'de 5 bin Müslü
man Kürdü kimyasal silahlarla katlederken neredeydiler?! (RP sıralarından alkışlar) Acaba, Sad
dam Hüseyin'in Halepçe'de kullandığı kimyasal silahlar, Amerika Birleşik Devletlerindeki ve Fran-
sa'daki silah fabrikalarında üretilmemiş miydi?! Silah fabrikalarının ürettikleri ölüm kusan maki
neleri satacaklar ve oluk oluk kan akacak ! Kimin kanı akacak; Türkün kanı akacak, Kürdün kanı 
akacak, Arabın kanı akacak; ama, Amerika'daki ve Fransa'daki silah fabrikatörleri semirecek. Ma
demki bunlar bu kadar insancıl, neden Bosna Hersek'teki soykırıma son vermediler?! Neden Azer
baycan'da, Karabağ'da Ermeni katliamı karşısında sessiz kaldılar?! 

Artık bu masala kimse inanmıyor ve Kürtler de, Amerika Birleşik Devletlerinin umurunda de
ğil; bunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. 

Peki, gerçek neden nedir?.. Değerli arkadaşlarım, gerçek neden, Amerika Birleşik Devletleri
nin ve onun Batılı müttefiklerinin bölgedeki çıkarlarıdır. Bu çıkarları, ekonomik çıkarlar ve siyasî 
çıkarlar diye ayırt edebiliriz. / 

Bakınız, bugün Ortadoğu ülkelerinde, dünya petrol rezervinin yüzde 65,7'si bulunmaktadır. 
Bunun yüzde 25'i Suudi Arabistan'da, yüzde 10'u İran'da, yüzde 9,8'i Irak'ta, yüzde 9,7'si Arap 
Emirlikler'ndedir; toplam, yüzde 65,7 eder. Amerika Birleşik Devletlerindeki petrol rezervi ise, sa
dece dünya petrol rezervinin yüzde 2,5'i civarındadır; ama, Amerika Birleşik Devletlerinin bugün 
tükettiği petrol, dünya petrol üretiminin yüzde 25,5'idir. Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu'da
ki petrole muhtaçtır. 

Japonya'nın bugün tükettiği petrolün yüzde 98'i Ortadoğu ülkelerinden elde edilmektedir. Ba
tı Avrupa ülkelerinin tükettiği petrolün de yine yüzde 75'i Ortadoğu ülkelerinde üretilmektedir. Pe
ki, ne yapacaktır Amerika Birleşik Devletleri; bu petrole hâkimiyeti sağlayacaktır. Nasıl sağlaya
cak; dün, şahlık rejimi İran'ını silah deposu haline getirmişti, İran'ı bölge jandarması yapmak isti
yordu, öyle sağlıyordu; ardından, Irak'ı silah deposu haline getirdi, jandarmalığı Irak'a devrederek 
yaptı; şimdi, Kuveyt-Irak Körfez savaşından sonra bu dengeyi nasıl muhafaza edecek; orada güç 
bulundurması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin hafızasında daha tazedir; Körfez krizinin hemen ardından, 
Irak bombalandıktan sonra, Talabani ve Mesut Barzani Irak'a gitmiş, Bağdat'ta Saddam Hüseyin ile 
öpüşmüş ve bir barış anlaşması imzalamak üzereyken, her iki Kürt lider, Amerika Birleşik Devlet
lerine çağrılmış ve Saddam ile barışı engellenmiş; daha sonra, Saddam'ın askerleri Kürtler üzerine 
yürümüş ve sınırımızdaki bugünkü Çekiç Güç'e gerekçe teşkil eden yığınak meydana gelmişti. 
Saddam'ı Kuveyt'e de saldırtan, Saddam'i oradaki Kürtlere de saldırtan Amerika Birleşik Devletle
ri, şimdi, Kürtlerin veya Irak'taki Türkmenlerin hamisi olarak bölgede olacak; bunu inandırıcı bul
mak mümkün değildir. • . 

Amerika Birleşik Devletleri ve onun Batılı müttefiklerinin ikinci çıkarı, silah ticaretidir. De
ğerli arkadaşlarım, silah fabrikalarının ürettiği silahlar satılmakta -daha iki gün önce Milliyet Ga
zetesinde yayımlandı- bu silah fabrikalarının ürettiği ve denenmemiş silahlar da Kuzey Irak toprak-
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larında denenmektedir. Peki, siyasî çıkarları nelerdir; Amerika Birleşik Devletlerinin dünya patron
luğunu güvence altına almak, Ortadoğu'da İsrail ve Ermenistan'ın güvenliğini teminat altına almak. 

Değerli arkadaşlar, Ortadoğu'nun, bugünkü haritasının, bundan yüz yıl önce, İngiliz ve Fran
sız komiserleri tarafından çizildiğini hepiniz bilmektesiniz. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri, 
yüz yıl sonra, Ortadoğu haritasını, yine, yeniden, kendi çıkarları doğrultusunda çizme teşebbüsün
de bulunmakta ve bunu, Çekiç Güç vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Sizi, şu Meclis kür
süsünden kardeşçe uyarıyorum; bu oyunu, gelin, elbirliğiyle bozalım ve Amerika Birleşik Devlet
lerinin çıkarlarının aleti olmayalım. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Refah Partisi, ilk günden beri bunu ifade etmiştir; evet, Çekiç Güç, bir 
işgal ordusudur, bir işgal kuvvetidir. Niye işgal kuvvetidir... Biz çağırdık, tamam; çağırdığımız gü
cü geri gönderemiyoruz. Bakınız, kamuoyu yoklamaları yapılıyor, Türk Halkının yüzde 81 'i bu 
Güç'e karşı. Bugün iktidarda bulunan partiler, muhalefetteyken buna karşıydılar; partiler karşı ol
duğunu ifade ediyor; şu anda da, zaten, gelip burada savunamıyorlar bu Güç'ü; ama, ne hikmetse, 
biz kendimiz geri gönderemiyoruz!.. O halde, birileri, bu Güç'ü, bu ülkeye dayatıyor ve biz, bu da
yatılan Güç'ü burada tutmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu, işgal gücü değil de nedir sevgili arka
daşlarım?! (RP sıralarından alkışlar) 

Dördüncü neden: Biz, Çekiç Güç'ün varlığını, bağımsızlık anlayışımız ve millî onurumuza sin-
diremiyoruz; açıkça söyleyelim. Daha önce tartışıldı burada; kaymakamımıza tokat atılıyor, jandar
ma komutanımızın içerisinde bulunduğu helikopter taciz ediliyor... 

Sevgili arkadaşlar, Yüce Meclise şu soruyu sormak istiyorum: Hani, Atatürk'ün istiklal-i tam-
mesi; nerede Atatürkçü olduğunu iddia edenler; bu mudur Atatürkçülük, bu mudur bağımsızlık?! 
(RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, vicdanımıza kulak vererek, şu soruya hep birlikte cevap arayalım. Lütfediniz düşünü
nüz, bugün, Atatürk hayatta olsaydı, vatan topraklarında böyle bir yabancı askerî güce müsaade 
eder miydi acaba? Hepimizin bu soruyu sorması gerekir. (RP sıralarından alkışlar) 

Değeri^ arkadaşlarım, Çekiç Güç'ün, ülkemizde terörün azmasına ve siyasal nitelikli profesyo-' 
nel cinayetlerin artmasına neden olduğu, artık, bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Bunu kim söylüyor, bunu yalnızca biz mi söylüyoruz?.. Hayır, hemen hemen herkes söylüyor; 
eski Cumhurbaşkanı Sayın Evren bunu söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Baka
nı Aleksander Haig bunu söylüyor, DSP Lideri Sayın Ecevit bunu söylüyor, defalarca bu kürsüde 
söyledi durdu... (RP sıralarından alkışlar) Daha kimler söylüyor?.. PKK örgütünün lideri Apo söy
lüyor, "en çok bizim işimize yaradı" diyor. 

Peki, hal böyle ise, Allahaşkınızâ, biz neden bunu defedemiyoruz, neden kendini dayatıyor? 
Hani biz bağımsızlıkçıydık! Eğer, Çekiç Güç, DSP'nin, ANAP'ın içerisindeki değerli milletvekil
lerinin de itiraf ettikleri gibi terörü azdırıyorsa, Cudi Dağlarında, bugün, Gabar Dağlarında şehit 
edilen Mehmetçiğin kanının hesabını biz kime soracağız? Bu sorunun cevabını arıyoruz burada. 
(RP sıralarından alkışlar) Eğer, Çekiç Güç terörü azdırıyorsa -Diyarbakırlı, Şırnaklı, Mardinli- kö
yü yakılan, boşaltılan, hayatını kaybeden masum ve mazlum insanın çilesinin hesabını biz kime so
racağız?.. 

Bir yandan, Çekiç Güç'ün teröre destek verdiğini, millî menfaati arımıza aykırı olduğunu söy
leyeceksiniz, bir yandan da Çekiç Güç'ün süresini uzatacaksınız!.. Bu çelişkiyi nasıl izah edecek
siniz Allahaşkınızâ, gerçekten merak ediyoruz. v 

Altı: Çekiç Güç şemsiyesi altında misyonerlik faaliyetleri yapılmaktadır. Kilise örgütleri, 
Müslüman Kürtleri Hıristiyanlaştırma çabalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir: Bebeler, çocuk-
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lar alınarak, kilise örgütleri tarafından Avrupa'ya gönderilmekte, böylece, istikbalde birer Hıristi
yan misyoner olarak bölgeye gönderilecek ajanlar yetiştirilmektedir. 

Son olarak, Çekiç Güç şemsiyesi altında Batılı istihbarat örgütlerinin bölgeye kök salmakta ol
duğunu, istihbarat ağı döşemekte olduğunu da Yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan burada "eski sicilleri karıştırmayalım" dedi; kusura 
bakmayın biz, sicilleri karıştıracağız, karıştırmaya da devam edeceğiz; çünkü, bizim, Refah Partisi 
olarak, ortaya çıkmasından korktuğumuz kötü bir sicilimiz yok. (RP sıralarından alkışlar) Bu sici
li hep karıştıracağız; ama, ben, Sayın Başbakanın ifadesini dinleyerek, Anavatan Partisinin eski si
cilini karıştırmayacağım; sadece, Sayın Başbakanın sanırım 26.3.1996 tarihinde, yani bundan iki 
gün önce Anavatan Partisi Grubunda yaptığı konuşmanın Anadolu Ajansından geçen bölümünden 
bir paragraf okuyup, Sayın Başbakana bir soru sormak istiyorum. 

Sayın Başbakanımız, Çekiç Güç'ten bahsederken, bakınız, ne diyorlar: "Zaman içinde, Kuzey 
Irak'ta yaşayan insanların güvenliğini sağlamak yerine, Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin toprak 
bütünlüğü üzerinde birtakım şüphelerin oluşmasına, bunu tehdit eder bir nitelik kazanmaya yol aç
mıştır. Çekiç Güç'ün varlığı, hem Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik birtakım eylemlerin Ku
zey Irak'ta planlanmasına, birtakım terörist odakların Kuzey Irak'ta oluşmasına yarayan bir olgu
dur, hem de Irak'ın toprak bütünlüğünün zaman içinde bozulmasına yol açabilecek gelişmelere 
şemsiyelik ettiği konusunda çok ciddî şüpheler vardır. 

Muhalefette iken bütün uyarılarımıza" rağmen, Çekiç Güç'ün görev süresi 6'şar aylık süreler 
halinde uzatıldı; ancak, son defa, Millî Güvenlik Kurulu, bu 6 aylık süreyi 3 aya indirmiştir; 3 ay
lık uzatma süresi, bu ayın sonunda sona ermektedir." Bunu kim söylüyor?.. Sayın Başbakanımız. 
Ne zaman söylüyor?.. 26.3.1996'da. Bu tezkereyi de, 27 Martta imzalayıp Yüce Meclise sunuyor. 

Sayın Başbakanım, siz, Çekiç Güç' ün bu kadar -affınıza sığınırım- çirkin iş yaptığına inanı
yorsunuz da, bu tezkereyi bu Meclise sunmayı icbar eden bir güç mü var size diye sormak mecbu
riyetini hissediyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, DSP'nin Çekiç Güç ile ilgili görüşlerine birazcık yer vermek 
istiyorum. Daha düne kadar Çekiç Güç'e "evet" demeyi Amerikan uşaklığı olarak nitelendiren -Sa
yın Ecevit, bakın, 26 Haziran 1992'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığınız 
konuşmadan aynen okuyorum, hiçbir şey ilave etmeyeceğim- Sayın Ecevit'in sözleriyle, Yüce 
Meclise hitap edeceğim... -

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Kendi görüşlerinizi anlatın. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLÜ (Devamla) -Bakın, Sayın Ecevit ne diyor: "Hükümet olağanüs
tü halin de, Çekiç Güç'ün de sürelerinin uzatılmasını, Türkiye'nin güvenliği açısından zorunlu gibi 
gösteriyor. Oysa, Çekiç Güç'le ve Çekiç Güç şemsiyesi altında Kuzey Irak'ta oluşturulan sözde gü
venlik bölgesiyle, Türkiye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü çok ciddî bir tehlikeyle karşı karşıya 
bırakılmıştır." 

Yine, Sayın Ecevit buyuruyorlar ki: "Çekiç Güç uygulaması devam ettiği sürece, Türkiye'de 
terördeki tırmanışın önlenmesi mümkün değildir."Kim diyor?.. Sayın Ecevit söylüyor. (RP sırala
rından alkışlar) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Doğru söylüyor... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLÜ (Devamla) - Yine, Sayın Ecevit bakın ne söylüyor: "Bütün 
bunlar bilinirken, Türkiye, neden Çekiç Güç'ün süresini uzatıyor; bunun en büyük zararının Tür
kiye'ye dokunduğunu bile bile neden Çekiç Güç'ün süresini uzatıyor ve neden ambargoyu -dört bir 
yanından çeşitli devletlerce delinen ambargoyu- hâlâ, tüm katılığıyla savunuyor, uyguluyor?" Bu-
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nun bir tek nedeni vardır -Sayın Ecevit'in ifadesidir, benim değil- kendimizi aldatmayalım, Ameri
ka öyle istediği için yapılıyor." (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Ecevit, şimdi, Amerika öyle istediği için mi çekinser oy vermeye devam edeceksiniz?! 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SALİH KAPUŞUZ (Kayseri) - Refah gelmesin diye... 
CAVİT KAVAK (İstanbul) - Genel Kurula hitap etsin Sayın Başkan.' 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın.Ecevit' in o konuşmasının bitiş paragrafını, 
ben Ömer Vehbi Hatipoğlu olarak, şimdi, tekraren bu Meclise takdim ediyorum. 

SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Saddam'ınkini de oku, Saddam'ınkini... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Onunkini de... 

Bakın ne buyuruyorlar Sayın Ecevit: "Amerika'dan çok Amerikancı olmaya mecbur değiliz." 
Bakın, "Amerika'dan çok Amerikancı olmaya mecbur değiliz." 

Sözümü bağlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden tek dileğim şudur: Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanının isteğine göre değil, Hükümetin o istek doğrultusundaki önergesine 
göre de değil, Türkiye'nin yararını ve güvenliğini ve Irak Türkmenlerinin meşruiyetçi ve demokra
tik isteklerini göz önünde tutarak oy kullanınız. Bu şekilde, Irak'ta topyekûn bir demokratikleşme 
sürecine de önayak olmuş olursunuz ve bu, Iraklı Kürtleri de gerçek huzura ve güvenliğe kavuştu
rur. Böylece, Türkiye'de de gerçek bir demokrasi bulunduğu ve hükümetin üstünde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bulunduğu kanıtlanmış olur; tıpkı, Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi. (RP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, ANAP temsilcisinin, son Çekiç Güç oylamasıyla il
gili, burada, bu kürsüden ifade ettiği iki paragrafı da, yine, bilgilerinize takdim etmek istiyorum. 
Malumunuz, Çekiç Güç, buraya ANAP iktidarı tarafından davet edildi; daha sonra, DYP, görev sü
resini uzattı, ANAP, muhalefetteyken karşı çıktı; şimdi iktidar koltuğunda oturuyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, size, konuşmanızı tamamlamanız için ek süre veriyorum; buyu

run. (RP sıralarından alkışlar) 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum efendim. 
ANAP adına 28.10.1995 tarihinde Mecliste konuşma yapan Sayın Engin Güner'in tutanaklara 

geçen ifadelerini okuyorum: "Çok değerli arkadaşlarım, bu konuda şartlar tamamen değişmiştir. 
Bugün, Hükümet, Çekiç Giiç'ün görev süresinin uzatılmasını istiyor. O günkü şartlarda haklı olan, 
tamamen insanî açıdan haklı olan bu harekât, sürecini tamamlamıştır. İşin insanî boyutu ortadan 
kalkmış, bundan sonra siyasî boyutu başlamıştır. Bu Çokuluslu Güç, Türkiye aleyhine çalışır bir 
konuma gelmiştir veya daha doğru bir ifadeyle, Türkiye aleyhine çalışan güçlere şemsiye görevi 
görerek, koruyan bir güç haline gelmiştir... Ben, şunu ifade etmek istiyorum: Hepinizin temasları 
var. Bu, Silahlı Kuvvetlerimizde de, maalesef, rahatsızlık yaratmaktadır. Çokuluslu Güç, gittikçe, 
çok daha talepkâr hale gelmektedir ve bu, Silahlı Kuvvetlerimizde rahatsızlık yaratmaktadır... Biz, 
Anavatan Partisi olarak, bundan önce yaptığımız gibi, artık amacını tamamen değiştirmiş olan, şek
lini ve mahiyetini değiştirmiş olan, Türkiye aleyhine dönüşmeye başlamış olan bu Güç'ün görev sü
resini uzatmamak için, getirilen hükümet tezkeresinin aleyhinde oy kullanacağız" diyor. Kim di
yor?.. Anavatan Partisi Grubu adına konuşma yapan değerli milletvekili arkadaşım. Şimdi, Anava
tan Partisi iktidarda ve bu tezkereyi getirmiştir!.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha fazla müsamahanızı istismar etmek istemiyorum, 
konuşmalarımı bağlayacağım. 
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SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Biraz da Halepçe'yi konuşun. 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Devamla) - Ben Halepçe'yi konuştum, belki siz burada değil
diniz, Halepçe'deki Saddam zulmünü konuştum. Ben, sadece şunu söylüyorum sevgili kardeşim: 
Eğer, Amerika Birleşik Devletlerinin, İngiliz ve Fransızların Kürtlerin dostu olduğunu bilseydim, 
ben, bu kürsüden, bangır bangır bağırırdım, Çekiç Güç kalsın diye. Amerika'nın, Kürtlerin de, 
Türklerin de, tüm İslam dünyasının da düşmanı olduğuna inandığım için bu mücadeleyi veriyorum. 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Çekiç Güç'ün uygulamalarının, Türkiye'de bir tek faydası olmuştur, onu 
arz ederek huzurunuzdan ayrılacağım, o fayda şudur: Beş yıldan beri, tüm partiler, Çekiç Güç hak
kında yalpa yaptılar, sağa gittiler, sola gittiler, dimdik yerinde duran, hiçbir şekilde taviz vermeyen 
tek parti, Refah Partisi olmuştur; bunu Türkiye'ye kanıtladık elhamdülillah. (RP sıralarından alkış
lar) 

Refah Partisinin, Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, bütünlüğünün teminatı olduğunu, hat
ta, bölgedeki barışın teminatı olduğunu elhamdülillah kanıtladık diyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatipoğlu. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Genel Başkan Sayın Bülent Ecevit; buyurun efendim. 

(DSP sıralarından ayakta alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Refah Partisi Sözcüsünün, benimle ve Demokratik SolPartiyle ilgili kaygıları tamamen 

yersiz. Konuşmamı dinledikleri zaman göreceklerdir ki geçmişte söylediklerimizin hiçbirini değiş
tirmiş değiliz, tam tersine kaygılarımız artmış durumdadır.(RP sıralarından alkışlar) Konuşmamda, 
bunu siz de gözlemiş olacaksınız. 

Sözlerime başlarken, şunu belirtmek isterim: Bir soruna çözüm oluşturabilmek için, önce so
runu doğru algılayıp doğru anlatmak gerekir. Kamuoyuna, sorun, Çekiç Güç kalsın mı, gitsin mi 
diye yansıtılıyor. Oysa, sorunun özü bu değil. Sorun, aslında şu: Hükümet tezkerelerinde de kulla
nılan terimle, Huzur Harekâtı denilen ve beş yıldır uygulanan düzenleme sürsün mü, yoksa sona mı 
ersin?.. Daha açık bir anlatımla, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu sürsün mü, sürmesin mi?.. Irak'ın 
bölünmüşlüğü, fiilen bölünmüşlüğü sürsün mü, sürmesin mi?.. Irak'ın bölünmüşlüğünden ve Ku
zey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanarak, bölücü terör örgütü, Türkiye'ye, militanlarının sız
ma kolaylığından yararlanmaya devam etsin mi, etmesin mi?.. Sınır bölgesindeki arazinin yapısın
dan da yararlanarak, bir yandan da Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanarak, Türkiye'ye 
büyük sızma kolaylığı elde eden PKK'nın bölücü terör eylemlerindeki tırmanış sürsün mü, sürme
sin mi?.. Vermemiz gereken karar bunlardır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Çekiç Güç, Türkiye'nin güneydoğusunda, aslında, bir bakıma, uzun zamandan beri var olan 
uluslararası bir güçtür. Amerika Birleşik Devletleri ile uzun zamandan beri, imzalanan ve sürdürü
len Savunma İşbirliği Anlaşması gereğince, Türkiye'nin güneydoğusunda, o arada Silopi'de, Pirinç-
lik'te ve İncirlik'te, zaten, bir ortak askerî güç bulunmaktadır. Buna, ancak, Huzur Harekâtı düzen
lemesiyle birlikte, bir ekgörev verilmiştir. Yoksa, Çekiç Güç'e git desek de, gitme desek de, orada, 
Türkiye'nin rızası devam ettiği sürece, zaten, bir ortak askerî güç bulunacaktır. Bunun gidip gitme
mesine de, Türkiye, her zaman karar verebilir. 

Çekiç Güç gitsin mi gitmesin mi bağlamında olaya yaklaşanlar, Çekiç Güç'ün gitmemesi ge
rektiğini savunmak için şunu söylüyorlar; diyorlar ki: "Efendim, Türkiye'deki Çekiç Güç kalkarsa, 
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Suudi Arabistan'a gider, Ürdün'e gider, Güney Kıbrıs'a gider." Oysa, Suudi Arabistan'da, zaten, 
Körfez savaşından bu yana, çok büyük bir Amerikan askerî gücü vardır. Kuveyt'te, Amerikan as
kerî tesisleri vardır. Ürdün'e, şimdi, Amerika Birleşik Devletleri büyük bir uçak filosu yerleştir
mektedir. Güney Kıbrıs'ta da, zaten, İngilizlerin askerî üsleri vardır ve Amerika Birleşik Devletle
ri, her zaman, o üsleri kullanabilecek durumdadır; Amerika Birleşik Devletleri, isterse, Kuzey Irak'ı 
buradan da denetleyebilir; Güney Anadolu'da öteden beri var olan askerî tesislerden yararlanarak -
ama, Türkiye'nin onayıyla-denetlemeye de devam edebilir. 

Bu arada, bir başka bilgi yanlışlığı da, bazı yazarların yazılarında görünüyor; onu da düzelt
mek isterim. Huzur Harekâtıyla Kuzey Irak'ın meşru Irak yönetiminden koparılışına Birleşmiş Mil
let Güvenlik Konseyi karar vermiş değildir. Bazı yazarlar "Türkiye, Çekiç Güç'e son vermek iste
se de, Güvenlik Konseyinden bu kararı kolay kolay geçirtemez" diyorlar. Oysa, konunun, Güven
lik Konseyiyle de bir ilgisi yoktur. 

Bu düzenlemeye, neden -şimdi huzurunuzda bulunan tezkerede de kullanılan terimle- Huzur 
Harekâtı düzenlemesi denilmiştir? Güya, bu harekâtla, bu düzenlemeyle, Kuzey Irak'ta yaşayan in
sanlara, özellikle Kürt kökenli insanlara ve bizim açımızdan, aynı zamanda da Türkmenlere huzur 
getirilmesi amaçlanıyordu. Bizim açımızdan diyorum; çünkü, dünya, Irak'ta 2-2,5 milyonu bulan 
bir Türkmen varlığından habersizmiş gibi davranıyor; elbette, onların da huzuru, bizim için, o böl
gede yaşayan Kürtlerin huzuru, hatta Arapların huzuru kadar önemlidir ve değerlidir. 

Bu Huzur Harekâtından bir amaç, dediğim gibi, Kuzey Irak'ta yaşayanlara huzur sağlamaktı; 
ikinci amaç da, Türkiye'ye huzur sağlamaktı; fakat, aradan beş yıl geçtikten sonra görüyoruz ki, 
Kuzey Irak'ta yaşayanlara -ister Kürt, ister Türkmen, ister Arap ölsün- huzur değil, büsbütün hu
zursuzluk gelmiştir, O arada, Irak'a uygulanan ekonomik ambargonun acısını da, Bağdat yönetimi 
içindeki Irak'ın halkından daha çok Kuzey Irak'taki halk çekmiştir. Türkiye'ye de huzur gelmemiş
tir; tam tersine, Türkiye'de bu yüzden -bu, huzur sağlama harekâtı düzenlemesi nedeniyle- bölücü 
terör tırmanışa geçmiştir. 

Huzur Harekâtının sonuçlarını ve başımıza açtığı dertleri irdelemeden önce, 1990'dan beri in
ceden inceye nasıl bir ağ örüldüğünü ve Irak'ın da, Türkiye'nin de, Irak'lı Kürtlerin ve Türkmenle
rin de, bu ağın içine nasıl sürüklendiklerini anımsamakta yarar vardır. 

Yaklaşık sekiz yıl süren Irak-İran Savaşı ardından, Irak, Kuveyt'e yönelik olarak bazı arazi ta
leplerinde bulundu ve "sen, benîm, iran'la, bütün Arap âlemini de korumak amacıyla giriştiğim sa
vaştan yararlanarak, kendi topraklarını benim aleyhime genişlettin; bu sorunu, gel, birlikte müza
kere yoluyla çözelim" dedi. Birkaç kez, Kuveyt'e, bu amaçla, müzakere çağrısında bulundu Irak yö
netimi. Fakat, Kuveyt'te, onu destekleyen Suudi Arabistan da, Irak'tan gelen bu çağrılara yanıt bi
le vermediler. Bunun üzerine, Irak, Kuveyt'in işgaline hazırlanmaya başladı. O hazırlıklar sürerken, 
Amerika Birleşik Devletleri, Irak yönetimine "biz, sizin, Kuveyt'le aranızdaki sınır sorunuyla ilgi
lenmiyoruz, bu sorun bizi ilgilendirmiyor" dedi. Tabiî, Irak yönetimi de, bunu, bir yeşil ışık olarak 
yorumladı ve Kuveyt'i işgale ve ilhaka girişti. ' 

Ben, Saddam Hüseyin'le Körfez bunalımı başladığından beri yaptığım görüşmelerden birinde 
ona şunu söyledim: "Siz, yıllarca, en son aşamada da aylarca, yoğun biçimde, Kuveyt'i müzakere
ye çağırdınız, Kuveyt size yanıt bile vermedi; oysa, Kuveyt size göre çok zayıf bir ülke. Siz, nite
kim, bir iki gün içinde bütün Kuveyt'i işgal edebildiniz; eğer Kuveyt'in arkasında çok büyük bir 
güç, Amerikan gücü gibi bir güç olmasaydı, Kuveyt, sizin müzakere çağrılarınıza kulaklarını tıka
yabilir miydi" diye sordum; Sayın Saddam Hüseyin "Elbette tıkayamazdı" dedi. "O halde siz, göz 
göre göre bir Amerikan tuzağına düşüyorsunuz" dedim. Saddam Hüseyin'in yanıtı şüoldu: "Evet, 
bize karşı hazırlanmış bir Amerikan tuzağı vardır; ama, o tuzağa biz düşmeyeceğiz, Amerika dü
şecektir" dedi. Bu şekilde, kendi kendisini aldatmış oldu. 
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Amerika Birleşik Devletlerinin Körfez Savaşını başlatırken açıkladığı bir amacı, Irak'taki Sad-

dam yönetimine son vermekti. Eğer bu konuda, Amerika kararlı ve içtenlikli olsaydı -temenni et
mezdik ama- Irak'a yönelik askerî Harekâtı iki üç gün daha sürdürüp, Bağdat'a erişebilir ve Saddam 
yönetimini dev irebil irdi; ama, buna, teşebbüs bile etmedi. Onun yerine Körfez Savaşının hemen ar
dından, Amerika Birleşik Devletleri, Iraklı Kürtleri Bağdat yönetimine karşı ayaklanmaya kışkırt
tı günlerce. Bundan cesaret alarak birkısım Iraklı Kürtler ayaklandılar Irak yönetimine karşı. Irak 
Ordusu "onların karşısına dikildi ve onları kuzeye doğru itelemeye başladı. Ayaklanan Kürtİer sanı
yorlardı ki, kendilerini Amerika Birleşik Devletleri kışkırttığına göre, Irak Ordusunun saldırısına 
karşı da Amerika kendilerini koruyacaktır. Oysa, bu da olmadı; tam tersine, o sırada Amerika'da 
Başkan olan Sayın Bush "Ben asla sizleri Irak yönetimine karşı ayaklanın diye kışkırtmadım" de-

, di. Böylece, tarihte defalarca görülmüş olduğu gibi, Batılılar Kürtleri bir kez daha oyuna getirmiş 
oldular. 

HAYRETTİN DİLEKCAN (Karabük) - Peki, şimdi nasıl koruyacaklar? , 
BAŞKAN - Lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Tabiî, bu, Irak Ordusunun kovalaması sonucunda-biraz önce 

Sayın Başbakanın da belirttiği gibi- büyük çoğunluğu Kürt olan ve aralarında ayrıca pek çok Türk
men de bulunan yaklaşık 500 bin kişi, Türkiye sınırına doğru, feci koşullar altında koşmaya başla
dı. Batı'dan buna tepki geldi; Güvenlik Konseyinden ambargo kararı çıktı. O arada, Irak, gitgide 
dünya kamuoyunda da sıkıştığını fark ederek, Türkiye'den çözüm önerileri beklediğini söyledi; fa
kat, maalesef, Türkiye, Irak'a hiçbir çözüm önerisinde bulunmadı; ancak "ben, bu kadar sığınma
cıyla başa çıkamam" diye feryada başladı. Amerika Birleşik Devletleri de, bunun üzerine, Güney
doğu Anadolu'daki tesislerin şemsiyesi altında, Kuzey Irak'ta geçici bir güvenlik alanı;oluşturma 
fikrini öne sürdü. Gerçi, Sayın Başbakan, bu amaçla yapılan çağrının Türk Hükümetinden geldiği
ni söylüyor; ama, ben Öyle inanıyorum ki, rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'a "böyle bir çağrıda bulu
nursanız, biz de soruna çözüm getiririz" telkininde bulunulmuştur. Amerika'nın bu türlü taktikleri
ni öteden beri biliriz. 

Amerika Birleşik Devletleri, sonuç olarak, Irak'ın, etkin biçimde, fiilen bölünmesini sağladı. 
Bir yandan da, gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek diğer Batı ülkeleri "biz, asla Irak'ın bölün
mesini istemiyoruz" diyorlardı; ama, fiilen Irak'ın bölünmesini sağladılar ve Kuzey Irak'ta, Ameri
ka Birleşik Devletleri, kendi mandası altında bir "yapay devlet" kurma girişimlerine geçti. 

O arada, bildiğiniz gibi, Kuzey Irak'ta belediye seçimleri oldu. Belediye seçimlerinden ne so
nuç ortaya çıkar; belediye başkanları, belediye meclisleri seçilir. Oysa, Kuzey Irak'taki belediye 
meclislerinin içinden bir parlamento çıktı, bir hükümet çıktı, bir bayrak çıktı, derme çatma da olsa 
üniformalı askerî birlikler çıktı; yani, belediye seçimleri adı altında bir "yapay devletin" temelleri 
atılmış oldu; fakat, Kuzey Irak'ta o kadar çağdışı bir feodal yapı var ki, Amerika'nın ve bazı Batılı 
ülkelerin bütün teşviklerine karşın, o çağdışı sosyal yapının içinden yapay da olsa bir devlet şim
dilik ortaya çıkamadı ve Kuzey Irak'ta ciddî bir otorite boşluğu meydana geldi. Bu otorite boşluğu
nu PKK'nın dolduracağı kesindi; bunu önceden tahmin etmek için kâhin olmak gerekmezdi. 

Biz, daha Körfez Savaşının hemen arkasından, Kuzey Irak'ı Bağdat yönetiminden ayırma eği
limleri ortaya çıkmaya başlar başlamaz, eğer, böyle bir düzenlemeye gidilecek olursa, PKK, şim
diye kadar Suriye sınırından zorlukla aşabildiği için, ancak, gözden ırak köylere, mezralara vur-kaç 
türünden saldırılar düzenleyebilirken, Irak ile Türkiye arasındaki sınırın korunmasının güçlüğün
den yararlanarak, Türkiye'ye, artık kitlesel sızmalar yapabilecektir; bu da Türkiye'de bölücü terörü 
tırmandıracaktır dedik; ama, maalesef, bunu iktidarlara, o zaman anlatamadık. Oysa, eskiden, ya
ni, Körfez Savaşından önce, Irak ile Türkiye arasındaki sınırda, Irak yönetimi bir tampon bölge 
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oluşturmuştu, o sayede de Türkiye'ye bölücü teröristlerin sızmaları kolaylıkla önlenebiliyordu; fa
kat, kuzey Irak, Irak'ın bütünlüğünden kopanlınca, o tampon bölge de ortadan kalkmış oldu ve o 
yüzden, PKK'nın Türkiye'ye eylemcilerini sızdırabilmeleri çok kolaylaşmış oldu. Hatta, eskiden, 
Irak yönetimi, Türkiye'ye "sınırötesi sıcak takip" denen türden askerî harekât yapma iznini bile ne 
zaman başvursak vermişti. 

Sonuç olarak, bütün kaygılarımız, Demokratik Sol Partinin, 1990'dan beri belirttiği bütün kay
gılar doğrulandı. Türkiye'de bölücü terör tırmanışa geçti. Irak'tan Türkiye'ye göç durdu, o beşyüz 
bin kişinin göçü durdu; ama; ne oldu; dışarıdan Türkiye'ye göç yerine, Türkiye'nin kendi içinde, üç 
dört kat daha büyük boyutlu bir göç hareketi başladı. Güneydoğu ve Doğu Anadolunun bir kısım 
köylerinden, mezralarından, evvela o bölgenin büyük kentlerin; Van'a, Diyarbakır'a, oradan da Tür
kiye'nin batısına, doğusuna, güneyine, kuzeyine, Antalya'ya, Adana'ya İçel'e, İzmir'e, İstanbul'a, 
Bursa'ya, Ankara'ya büyük göçler başladı ve bu iç göçün boyutları, 1,5 milyon-2 milyon insanı bul
du; yani, evvelce Irak'tan Türkiye'ye göç etmek isteyenlerin birkaç katı iç göç olayı ortaya çıktı ve 
bunun sonucu olarak, milyonlarca insanımız, köylerinden, geçim olanaklarından yoksun kaldılar; 
yüzbinlerce çocuğumuz, yıllardan beri okul yüzü görmedi; okuma yazma öğrenemeden, hatta bir
çoğu Türkçe öğrenemeden ve gelecekleri kararmış olarak büyümek zorunda bırakıldılar, 

Bize göre, Demokratik Sol Partiye göre, başında beri gerekli olan şuydu: Bağdat yönetimiyle 
Kuzey Irak'taki Kürtler ve Türkmenler arasında bir uzlaşma sağlanması; bu yönde de, demokrasi
ye geçiş olanağını sağlayacak birtakım adımlar atılması. 

Savaştan sonra, -biraz önce Sayın Refah Partisi Grubu sözcüsünün de belirttiği gibi- Talaba-
ni, Barzani ve Saddam Hüseyin Bağdat'ta buluştular; hepiniz, televizyon ekranlarından, birbirleri
ne sarılıp, Halepçe'yi de unutarak, nasıl öpüştüklerini gördünüz ve o buluşma sırasında, Kuzey 
Irak'a özerklik verme anlamına gelecek ve demokrasi yolunda mütevazı da olsa birtakım adımlar 
atılması anlamına gelecek bir projenin, bir demokratikleşme projesinin ilkeleri üzerinde anlaşma
ya varıldı. Bazı ufak tefek pürüzleri giderme gayretlerine devam ediyorlardı ki, o sırada, Amerika 
Birleşik Devletleri devreye girdi ve Kürt liderleri, Bağdat yönetimiyle her türlü diyalogu kesmeye 
zorladı; o şekilde, Kuzey Irak'ta, demokrasi yolunda atılabilecek önemli bir adımı da engellemiş ol
du. * 

Son zamanlarda, bildiğim kadar, özellikle Barzani ve Saddam Hüseyin arasında, Barzani güç
leriyle Irak yönetimi arasında yeni bir diyalog girişimi başlamıştı; fakat, bunu, Amerika Birleşik 
Devletlerinin bir kez daha engellediği anlaşılıyor. Bu arada, bildiğiniz gibi, son haftalarda Talaba-
ni güçleri, bir yandan Suriye ile bir yandan İran ve. tabiî PKK ile anlaşma içine girmişlerdir. Ame
rika, İran'dan, dehşet ölçüsünden kaygılara, korkulara kapılır; teröre ağırlık veren, teröre kanat ge
ren bir devlet olarak; Suriye'den ciddî kuşkuları vardır; fakat, bunları da görmezden gelmekte ve 
Talabani'yi desteklemektedir. 

Son olarak, bundan birkaç gün önce basında çıkan ve yalanlanmayan haberlere göre, Barzani 
de PKK ile anlaşma zorunda kalmıştır. Oysa, Türkiye'yi yönetenler yakın zamana kadar saf saf "biz 
Barzani'yi iyi niyetli bir insan olarak biliyoruz -ki muhtemelen de öyledir- onun adamlarına para 
veririz, silah veririz, bizim güvenliğimizi Barzani'nin Peşmergeleri sağlar" hayaline kapılmışlardı. 
Şimdi, o paralar, o silahlar da belli ki PKK'nın eline geçecektir. Yani Türkiye, o konuda bir kez da
ha oyuna gelmiştir. 

Şimdi, Kuzey Irak'ta, PKK'nın, Barzani'nin ve Talabani'nin güçlerini birleştirmeye başladıkla
rını görüyoruz. Yani, bundan sonra, Kuzey Irak'taki durum ve Irak'ın bölünmüşlüğü Türkiye'ye 
büsbütün zarar verebilecek bir noktaya gelmektedir. 

Bu arada, geçen pazar günü, 24 Mart günü Irak'ta milletvekili seçimleri yapıldı. Bunlar, Irak 
ve Ortadoğu ölçütleriyle oldukça serbest sayılabilecek seçimlerdi; 689 kişi adaylığını koydu, bu 
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689 adaydan sadece 60'ı iktidardaki Baas Partisinin adaylarıdır, onun dışındaki çoğunluk bağımsız 
adaylardır -bu arada Türkiye'de bir partimizin kulakları çınlasın- 30 hanım da milletvekilliğine' 
adaylığını koymuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlamanız için ek süre veriyorum. 

Buyurun efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Öngörülen milletvekili sayısı 250 idi; fakat, geçen pazar gü
nü yapılan seçimde, ancak 220 milletvekili seçildi; çünkü, geri kalan 30 milletvekilliğini, Irak, Ku
zey Irak'takiler için saklı tutmakta; ama, Amerika'nın engellemesi yüzünden, demokrasi yolunda 
atılan bu yeni adıma da, maalesef, Kuzey Irak'taki Kürtler ve Türkmenler olumlu yanıt verme ola
nağını bulamıyorlar. 

Bu Huzur Harekâtı düzenlemesinin sonuçları olarak şunları söyleyebiliriz: Güya, Saddam yö
netimi o sayede devrilecekti, devrilmedi; bilakis yurtiçinde daha da güçlendi. Kuzey Irak halkı hu
zura kavuşacaktı, kavuşamadı; kendi içindeki çatışmaların ve bir yandan da ambargonun altında 
ezilmeye devam ediyor. Türkiye'ye huzur gelecekti; oysa, Türkiye'de bölücü terör tırmanışa geçti 
ve alınan, alınma zorunluluğu doğan güvenlik önlemleri, hem devlet ile bölge halkının arasını açtı 
hem de Türkiye ile batılı müttefiklerinin arasını açtı. 

Bu arada, geçen yıl mart ayında, biliyorsunuz, Türkiye, büyük bir sınır ötesi harekâtta bulun
du ve birkaç gün Kuzey Irak topraklarında, o dağlık bölgede kaldı. O sırada, birçok Batı Avrupa 
ülkeleri, Türkiye'yi ağır biçimde eleştirdiler; fakat, Amerika Birleşik Devletleri-nispeten anlayışla 
karşıladı; çünkü, kendi planlarının yürümediğini görmüştü. Biliyorsunuz, orada, Dışişleri Bakanlı
ğı sözcüsü, her sabah bir basın toplantısı düzenler. O toplantılarda, günlerce, Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakanlığının basın sözcüsü "biz, Türkiye'den, Irak sorununa çözüm bulmak 
için somut öneriler bekliyoruz. Bu önerileri, önyargısız değerlendirmeye hazırız" dedi; fakat, Tür
kiye, tek bir çözüm önerip de Washington'a göndermedi. (DSP sıralarından alkışlar) Çünkü, kendi 
bölge politikasını, öylesine Amerikan güdümüne sokmaya koşullanmıştı Türkiye. 

Sonuç olarak, ne huzur sağlandı ne göç önlendi ne PKK'nın hızı kesildi ne Kuzey Irak'ta -ya
pay da olsa- bir devlet kurulabildi ne de Saddam devrildi. Böylece, Amerika Birleşik Devletlerinin 
görünürdeki amaçlarından hiçbiri gerçekleşememiş oldu; ama, belki de, Amerika Birleşik Devlet
lerinin açıkça ifade edilmeyen bazı amaçları da vardır. Örneğin, belki Irak'ta demokrasi yolunda 
mütevazı da olsa bazı adımlar atılırsa, o adımları atmayı asla düşünmeyen, Kuveyt gibi, Suudi Ara
bistan gibi Batı dostu ülkelerin yönetimleri çok güç durumda kalabilir; belki, Amerika, bunu dü
şünmüştür. 

Ayrıca, Irak üzerindeki ambargo kalkar ve Irak bütünleşirse, petrol üretimini yeniden eski dü
zeye çıkaracaktır; o zaman da, dünya petrol fiyatları, OPEC fiyatları büyük ölçüde düşecektir ve
ya bir ölçüde düşecektir. Bu da, petrol zengini olarak çok lüks yaşama alışmış olan körfezdeki Arap 
ülkelerinin üst kadrolarını rahatsız edecektir; belki, onları, böyle bir rahatsızlıktan da esirgemek is
temiş olabilir Amerika. 

Bir yandan da, belki bölgede huzursuzluğu ve belirsizliği devam ettirerek, Ortadoğu'yu sürek
li Amerikan varlığına muhtaç durumda tutmak istemiş olabilir Amerika Birleşik Devletleri. 

Amerika'nın amacı ne olursa olsun, Türkiye, artık düşürüldüğü tuzaktan kendisini, kendi öz
gür iradesiyle kurtarmalıdır. Türkiye'nin buna gücü yeter. (DSP sıralarından alkışlar) Bu amaçla, 
Türkiye, artık, kendi Irak politikasını, Ortadoğu politikasını Amerikan güdümünden çıkararak, ken
di inisiyatifiyle yeni bir politika oluşturmalı, bir çözüm yolu bulmalıdır. Bu amaçla hazırlanabile
cek planın içerisinde üç unsurun yer alması gerekir: 
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Birincisi; Irak'ın bölünmüşlüğüne, lafla değil, kesin olarak son verici bir formül getirilmelidir. 

İkincisi; Kuzey Irak'ta yaşayanlara, ister Kürt ister Türkmen ister Arap kökenli olsun, kesin 
güvence sağlanmalıdır. 

Üçüncü olarak da; Türkiye, kendi sınır güvenliğini, Irak ile arasındaki sınırda güvenliğini, aşıl
maz hale getirmelidir. 

Biz, başından beri, bu huzur düzenlemesi konusunda kaygılarımızı belirtiyoruz ve başından 
beri de, bu düzenlemeyle ilgili sürenin uzatılmasına karşı çıkıyoruz, yine de karşıyız; ancak, bugün 
karar verilse, beş yıldır uygulanan ve büyük ölçüde kemikleşmiş olan bir düzenleme, kabul etmek 
gerekir ki, bir günde ortadan kaldırılamaz. Fakat, Sayın Başbakanın bu konudaki görüşleri, kamu
oyu önündeki ifadeleri veya bizimle özel görüşmelerindeki ifadeleri, bize, Sayın Mesut Yılmaz 
başkanlığındaki Hükümetin, bu saydığım amaçlara yönelik bir planı hazırlamak için kararlı bulun
duğu izlenimini verdi. Biz bu amaçla, bu Hükümete bir şans tanımak istiyoruz. 

Bugün Meclisin huzuruna gelmiş olan o klasik üsluplu karar sureti, bizi asla tatmin etmiyor. 
Eğer, o karar sureti bu haliyle oylanacak olursa, biz, şimdiye kadar olduğu gibi, yine olumsuz oy 
vereceğiz; fakat, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ın da biraz önce burada ifade ettiği ihtiyaçları, ge
reksinmeleri karşılayacak nitelikte sunacağımız değişiklik önergesi eğer Mecliste kabul edilirse -
dediğim gibi- Hükümete, kısa bir sürede, bu tuzaktan kurtulma planını hazırlayıp, uygulamaya koy
ması için bir süre tanımanın uygun olacağını, insafın gereği olacağını düşünüyoruz. O amaçla ve
receğimiz önergenin, yalnız Hükümet ortağı partiler tarafından değil, bu konuda duyarlılığını gös
teren partiler tarafından, başta Refah Partisi gibi bir parti de olmak üzere, destek bulacağını umu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkçe bir atasözü vardır, biliyorsunuz: "Yanlış hesap Bağdat'tan dö
ner." Körfez bunalımı sürecinde, Bağdat'ın yanlışları Bağdat'tan dönmüştür; ama, bu, Irak'ın da, 
Iraklı Kürt ve Türkmenlerin de, Türkiye'nin de huzurunu sağlamaya yetmemiştir; çünkü bu kez ara
ya Amerika'nın yanlış hesaplan girmiştir. (DSP sıralarından alkışlar) Umarım ki, yanlış hesap, 
Washington'dan da dönsün; bunu da, ancak Türkiye'nin sağlayabileceğine inanıyorum. 

Yüce Heyetinizi saygılarla selamlarım. (DSP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ka
muoyunda Çekiç Güç olarak bilinen, Çokuluslu Güç'ün görev süresinin, 31 Marttan itibaren üç ay 
daha uzatılmasına ilişkin Hükümet tezkeresi hakkında, Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmek için yüksek huzurunuzdayım; Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisimizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Grubum adına bu mesele hakkında konuşma yapma görevini alınca, çok 
geniş bir inceleme yaptım; gördüm ki, Yüce Meclisimizde ve kamuoyunda, üzerinde en fazla ko
nuşulan konulardan biri de Çekiç Güç'tür; Bu mesele hakkında bilim adamlarımız dahi kitaplar yaz
mışlardır; bir bilim adamımız "Kalkık Horoz, Çekiç Güç ye Kürt Devleti" adında bir kitap yazarak, 
görüşlerini de açıklamıştır. Bu konuda belirtilen düşünceler, beş aşağı beş yukarı, hemen hemen ay
nıdır. Her ne kadar, zaman zaman görüş bildirmek için yapılan konuşmalarda biraz duygusal mo
tifler kullanılmış olsa dahi, görüşlerde, temelde farklılık olmamaktadır. Kimilerimiz konunun 
olumlu kısmına, kimilerimiz ise, meselenin olumsuz yönüne ağırlık vermektedir. Bugünkü görüş
melerde de, şu ana kadar bu çizgiden farklı bir şey söylenmemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, benim açıklamalarım da pek farklı olmayacaktır; çünkü, olay, içerisinde 

bulunduğumuz zaruretlerden kaynaklanmaktadır. Ancak, ben, konuşmamı, açıklamalarımı daha zi
yade akla yönelik yapmak mecburiyetindeyim. 

Hepimizin bildiği gibi, güzel ülkemiz, bir tarafta Balkanlar, bir tarafta Kafkaslar ve bir taraf
ta Körfezden kaynaklanan siyasal etkinlikler, etkenler arasındadır. Biz, yaşamsal meselelerimizde, 
özellikle Meclis olarak, karar alma aşamasırtda, duygularımızdan ziyade, akla uyarak karar vermek 
mecburiyetindeyiz. Bugün de, öyle ümit ediyorum ki, Yüce Meclisimiz, duygusallıktan öte, işin za
ruretinden kaynaklanan nedenlerle, yine, aklın yolunda bir karar alacaktır. 

MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Muhalefetteyken aklınız yok muydu?! 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Sayın Milletvekilim, önümde Tutanak Dergisi bulunmak

tadır. Şu ana kadar yapılmış olan konuşmalarda, hiçbir parti, beş yıl içerisinde söylemiş olduğun
dan farklı bir şey söylememiştir. Siz, Refah Partisi Grubu olarak, devamlı olarak, yapılan görüşme
lerde aynı görüşü -1991'den bu tarafa- yinelemiş bulunuyorsunuz. Sayın DSP Genel Başkanı da, 
burada yaptığı konuşmada, yine, 1991 yılından bu tarafa görüşlerini Yüce Meclise arz etmiştir. 
Doğru Yol Partisi Grubunun da 1991 yılından beri görüşlerinde de bir değişiklik olmamıştır; işin 
gereği neyse, Doğru Yol onun peşinde gitmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tabiri caizse, zamanında birileri, kuyuya bir taş atmış; şirndû bir türlü, 
bu taşı çıkaramıyoruz. Yüksek malumlarınız olduğu üzere, kuyuya atılan taş, Irak'ın Kuveyt'i işgal 
etmesiyle başlayan olaylar zinciridir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Körfez Savaşından sonra, Kuzey Irak'ta çıkan olaylarda, 
Saddam yönetimi, şiddete başvurmuş ve 500 bini aşkın Kürt, Türkmen, Asuri ve Arap, can havliy
le sınırımıza göç etmiştir. Bu göç, sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit ettiği gibi, bu insanların 
yeme, yatma ve barınma yükümlülüğünü de getirmiş, ayrıca bu göçün, bölgesel ve uluslararası ba
rışı da tehdit ettiği görülmüştür. Yani, kısacası, olayın büyüklüğü, her yönüyle Türkiye'nin tek ba
şına çözebileceği boyutu aşmıştır. Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler kanalıyla dünyaya çağrı ya
pılmış ve bu çağrı üzerine 688 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı çıkarılmıştır. Söz konusu karar çer
çevesinde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Körfez Savaşında yer alan 13 ülkeden 
21 bini aşkın asker, uçak ve helikopterlerle Türkiye'ye gelmiş, bunlar, Kuzey İrak'ta, askerî ve si
vil Irak güvenlik güçlerini bölge dışına ittikten sonra, sığınmacıları bu bölgeye yerleştirmiştir. Bu
nun adına Huzur Harekâtı-1 denilmiştir. İşte, bugün, Çekiç Güç denilen olayın başlangıcı budur. 
Yoksa, Amerika veya diğer Batı ülkeleri istedi diye bu güç Türkiye'de konuşlandırılmamın*. Tür
kiye ve müttefikleri, bölgedeki nispî sükunetin devamı ve gelişmelerin kontrol altında tutulabilme
si için,' küçük bir askerî birliğin Türkiye'de konuşlandırılmasını uygun görmüş; buna da, Huzur Ha-
rekâtı-II denilmiştir. 

Bugün, Çekiç Güç, uçak ve helikopterlerden oluşan bir filodur. Şu an, Çekiç Güç, İncirlik ve 
Pirinçlik'ten faydalanmaktadır. Bu gücün görev alanı sadece Kuzey Irak olup, burada yaşayan Kürt, 
Türkmen, Arap ve Asuriler için bir şemsiye görevi yapmakta, onları, Saddam yönetiminin insanlık 
dışı gazabından korumakta ve yine, Saddam'ın, bu insanlara yönelik olası bir saldırısına, uluslara
rası bir caydırıcılık boyutu kazandırmaktadır. Türkiye, böyle bir saldırıya seyirci kalamaz, kalma
malıdır da; zaten, en üst düzey yetkililerimiz, bunu defalarca ifade etmişlerdir. Irak yönetiminin bir 
saldırı olasılığı da her zaman mevcuttur. Çekiç Güç'ün varlığıyla, Irak, böyle bir şeye cesaret ede
memektedir. Diyelim ki, böyle bir çılgınlık yapıldı; işte, o zaman Türkiye yalnız kalmayacak, ya
nında müttefik güçleri de bulacaktır. 

Irak, Çekiç Güç'ün bölgeden uzaklaştırılması halinde, Kuzey Irak'a saldırmayacağını söyle
mektedir. Geçmiş deneyimler göstermiştir ki, bu söze güvenilmez; Kuveyt'e girilmeyecek denildi; 
ama, girildi. Bu yönetimin, nerede, ne zaman, kime yöneleceğini kestirmek mümkün değildir. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, bütün olayları yaratan Saddam rejimi -1990 yılından itiba

ren yoğunlaşan, az önce ifade etmiş olduğum olaylardaki deneyimiyle- aynen iktidarını korumak
tadır, 1991 yılı Ocak ayında, burada, Çekiç Güç'ü konuşlandırmak için alınan kararda, neden ola
rak gösterilen hususların hiçbirisi henüz ortadan kalkmamıştır* hepsi aynen yerindedir. Bu kadar 
deneyim kazanmış Birleşmiş Milletlerin sıkı kontrolüne rağmen, uluslararası arenada yasaklanmış 
bazı kimyasal silahları da halen elinde bulundurduğu iddiaları vardır. Bu bölgede yaşayan insanla
rı, bu yönetimin keyfine terk edemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, 1991 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde, beklenenin 
aksine, Irak'ta, demokrasi kurallarının uygulanacağına dair, parlamenter demokrasinin, dikta rejimi 
yerine ikame olacağına dair hiçbir işaret de henüz yoktur. Bu şartlar altında, Çekiç Güç bölgeden 
giderse, büyük bir olasılıkla, Saddam kuvvetleriyle, Peşmergeler arasında çatışmalar başlayacaktır; 
bu, sınırımızda kitlesel göçlere tekrar neden olacaktır. Hiçbir yönetimin, bu kişilere gelmeyin de
mesi de söz konusu olamayacaktır. Yeni Halepçeler olasılığını da kimse gözardı edemez. Türkiye, 
böyle bir duruma seyirci kalamayacağını da defalarca ifade etmiştir. Çekiç Güç'ün varlığı, Irak'ı 
böyle bir çılgınlıktan alıkoyduğu gibi, Irak yönetimine karşı, Türkiye'nin yanına, Batı'nın da deste
ğini koymaktadır. Olası bir çatışma halinde, Türkiye, tek başına müdahale yerine, kolektif müda
hale imkânına kavuşacaktır. Tek başına müdahale halinde saldırgan, yayılmacı diye, kolektif bir 
müdahalede ise, huzuru temin eden bir ülke olarak nitelendirileceğiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, Çekiç Güç aleyhine söylenilen bazı görüşlere değinmek istiyo
rum. Deniliyor ki: "Çekiç Güç, hükümranlık haklarımızı ihlal etmektedir." Oysa, Çekiç Güç'ün 
Türkiye'ye gelmesini biz istedik. Tamamen kontrolümüz altında görev yapmaktadır; çünkü, eşko-
mutan Türkstür, aynı yetkiye sahiptir, aynı rütbededir. Bu komutanın emri altında, emri olmadan 
hiçbir şey yapılamamaktadır. Hudutlarımız içerisinde yapılacak harekâtlarda, önceden, Genelkur
maydan izin alınmaktadır. Türk hava sahasında kontrolü, Diyarbakır'daki Türk Hava Komutanlığı 
yapmaktadır. Silopi'de ve İncirlik'te, MCC'de eşdeğerde komutan bulundurulmaktadır. Birlikler, 
hiçbir zaman taarruz harekâtı yapamamaktadırlar; keşif hava kurtarması yapabilmektedirler. An
cak, 36 ncı paralelde, self-defence'de bulunabilmektedirler. Irak ile yapılan görüşmelerde, Türk su
baylar da bulunmaktadır. 

Değerli milletvekillerini, bu saydıklarım karşısında, biz, ülke olarak, egemenlik haklarımızı, 
Çekiç Güç'e devrettik diye bir kanıya nasıl varabiliriz? Çekiç Güç, bu haliyle, Türk Genelkurma
yının emri komutası altında öngörülen, askerî şartlar içerisinde görev yapmaktadırlar. Bugün, bu
rada, bu Çekiç Güç'ün görev süresinin, tekrar uzatılması kararı, sadece, bu Yüce Meclisin, alacağı 
kararla olacaktır; yani, biz, burada, Çekiç Güç'ün görev süresi bitti dediğimiz an bu, bitecektir. Tek
rar ifade ediyorum, bu koşullar altında nasıl oluyor da bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden 
inhiraf etmiş oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu irademizi ve yetkimizi kullanmaya, hiçbir güç engel olamaz. Bu 
yetki ve irademiz, hiçbir koşulla kısıtlanamaz, elimizden alınamaz: İşte, o nedenle hükümranlık 
hakkımızın ihlalinden söz etmek yanlıştır. Çekiç Güç'ün yasal dayanağı da bulunmaktadır; bu da
yanak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun ilgili kararlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; aleyhte bir diğer ifade de, görüş de "Çekiç Güç 
PKK'ya yardım ediyor" görüşüdür; bunu iddia edenler, bugüne kadar kanıtlayamamışlardır. Biraz 
önce Sayin Başbakanımız da ifade ettiler, her uçuşta uçuş ekibinin yanında bir Türk komutan da • 
bulunmaktadır. Bu iddialar, daha çok duygusal ve hamasi niteliktedir. v'•. 

Aleyhteki diğer bir argüman da "Çekiç Güç'ün varlığı, Barzani ve Talabani'yi cesaretlendiri
yor" denilmesidir. Evet, Çekiç Güç, bölgedeki varlığıyla Barzani ve Talabani gibi, ılımlı Kürt li
derleri koruyor; ama, bu Türkiye'nin aleyhine olan bir durum değildir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ortaya atılan en önemli argümanlardan bir tanesi de, Çe

kiç Güç'ün Kuzey Irak'taki otorite boşluğunu kullanarak, burada bağımsız bir devlet kurdurma id
diasıdır. 1992, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında, bu konu Yüce Meclisimizde görüşülürken, sözcüler, 
bunu defalarca dile getirmişlerdir. Belki, o günlerde endişelerini dile getirmekte haklıydılar; ancak, 
geçen zaman göstermiştir ki, Çekiç Güç'ün burada herhangi bir bağımsız devlet kurdurmak mak
sadıyla bir otorite boşluğu sonucunu doğuran açık davranışı kanıtlanamamıştır. Ancak, bu demek 
değildir ki, orada bu konuda herhangi bir gelişme olmamıştır. Evet, olmuştur; Kürt parlamentosu 
oluşturulmuştur, belediye seçimleri yapılmıştır, hükümet kurulmuştur; ancak, bunların ciddî kay
nağı, 1970 yılında Molla Barzani'nin Irak yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmadadır. Bu anlaşma
nın detaylarına burada girmenin gereği yoktur. Söylenilmesi gereken, Kürtlerin, Kuzey Irak'ta, bu 
anlaşmayla otonom bir idareye kavuşmuş olmalarıdır. Ayrıca, 36 ncı paralelin kuzeyinde oluşmuş 
olan otorite boşluğunun nedeni, Çekiç Güç de değildir. Bu otorite boşluğunun doğmasının sebebi, 
az önce ifade ettiğim çokuluslu gücün, Körfez Savaşı neticesinde, bu bölgede, Irak'ın askerî hare
kâtını yasaklamasıdır. 36 ncı paralelin kuzeyinde, askerî harekâtın yasaklanmasını takip eden za
man içerisinde, maalesef, buradaki Barzani ve Talabani'ye bağlı peşmergeler, otorite boşluğunu 
dolduramamışlardır. Bu arada, bir otorite boşluğu vardır ve Çekiç Güç, bu otorite boşluğu olduğu 
için buradadır, otorite boşluğunun sebebi değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugüne kadar geçen zaman içerisinde, Çekiç Güç içerisin
de yer alan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Türkiye ve diğer müttefikler, defalarca, 
Irak'ın toprak bütünlüğünün korunacağını ifade etmişlerdir. Türkiye, bu konuda çok duyarlı oldu
ğunu, defalarca açıklamıştır. Bu nedenle, Çekiç Güç'ün, bu bölgede bir süre daha kalması gerek
mektedir. Bugüne kadar, Genel Kurulun gündemine gelen hükümet tezkerelerinin aksine, bu tez
kerede bu sürenin kısaltılarak getirilmiş olması da, son derece iyi bir adımdır. 

Sayın milletvekilleri, görüyoruz ki, bu iddia, varsayımlara dayanan bir senaryodan ibarettir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, konuşmanızı tamamlamanız için ek bir süre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Türkiye, Irak'ın, birlik ve toprak bütünlüğünün korunması

na büyük önem vermektedir; bu duyarlılığını da, bütün müttefiklere en net şekilde ulaştırmıştır. 
Sayın milletvekilleri, sürekli olarak, Çekiç Güç ne zaman gidecek denildi; bizler de, her defa

sında, Kuzey Irak'ta bir normalleşme olmadan, Çekiç Güç'ün bölgeyi terk etmesinde mahzurlar bu
lunduğunu belirttik. Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla, Ortadoğu'daki barış ve istikrar için buna ihti
yaç var dedik; ancak, ulusal çıkarlarımız açısından, uygulamada bazı iyileştirmeler yapılması ge
rektiğini de her zaman ifade ettik. 

Hükümetimiz yeni kurulmuştur; bu iyileştirmeler için bir fırsat doğmuştur. PKK ile bölgede 
olabilecek bir mücadelede daha etkin olabilmek, bölgeye giriş çıkışları daha da kontrol altına ala
bilmek için, taraflarla anlaşma imkânı yaratılmalıdır. Bunun için de, Hükümetimize ve ilgili taraf
lara, Yüce Meclisimizce uygun bir zaman tanınması kanaatini taşımaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, Türkiye, Çekiç Güç'ün topraklarımızda ko
nuşlandırılmasına izin verirken, en başta, kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmuştur; ama, buna 
rağmen, Körfez Savaşında müttefiklerle birlikte hareket ettiği için, büyük ekonomik zararlara uğ
ramıştır. Kimse, bunu görmezlikten gelmemelidir; zira, dostluklar, tek taraflı özverilerle yürütüle
mez. 

Bu bağlamda, Avrupa'yla bütünleşme sürecimizde, müttefiklerimizden, gereken desteği bek
lemek hakkımızdır. Türkiye, Avrupa Birliğine katılma hedefinden vazgeçemez. Tabiî, bu hedefe 

- 5 6 9 -



T.B.M.M. B : 30 2 8 . 3 .1996 0 : 1 
ulaşmak için, müttefiklerimizde olduğu gibi, bize de önemli görevler düşmektedir. Biz de, demok
ratik ve ekonomik reformlarımızı hızla tamamlamak mecburiyetindeyiz. 

Bu düşünceler ışığında, Çekiç Güç'ün görev süresinin üç ay daha uzatılmasına Doğru Yol Par
tisi olarak evet diyeceğimizi arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar)' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılbaş. , 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer; buyurun efen
dim. 

CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına, sizleri ve Yüce Milletimizi esenlik dileklerimle birlikte saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri; çocukluğumuzun, 1950'lerin otuziki kısım tekmili birden macera film
leri dizisiyle, günümüzün Brezilya televizyon dizilerine benzeyen Çekiç Güç tartışmalarının birini 
daha yaşamak durumundayız. 

Sözde amacı, Saddam Hüseyin'in olası saldırısına karşı, Kuzey Irak halkına güvence sağlamak 
olan Çekiç Güç, bugüne kadar çok tartışıldı; neredeyse ağzımıza sakız oldu; milletçe, Çekiç Güç'le 
yatar, Çekiç Güç'le kalkar hale geldik; herhalde, daha bir süre devam edecek. Sayın Ecevit'in, Ak
şam Gazetesinde Sayın İzzet Sedes'e verdiği beyanatta dile getirdiği "bu kez son olsun" dileğimde, 
büyük olasılıkla geçerli olmayacak; daha, belki defalarca bu konuyu tartışacağız. 

Bu arada, biraz da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından ve komünizm 
öcüsünün geçerliliğini yitirmesinden olsa gerek, bu Çekiç Güç olayı, sağcısıyla, solcusuyla, millet
çe hemfikir olduğumuz konulardan biri haline geldi; hemen hemen herkes, aslında, bu konuda 
hemfikir. Halbuki, eskiden, Çekiç Güç benzeri konulara, genellikle solcular karşı çıkar, sağcılar da 
onları komünistlikle itham ederdi. Şimdi öyle mi? Öyle değil; hem halkımız hem sağcı milletve-
külerimiz, sol kesimle birlikte, Çekiç Güç'e şiddetle karşı çıkıyor. 

Turkish Daily Nevvs Gazetesinin yaptiğı bir kamuoyu araştırmasına göre, halkımızın yüzde 
81'i Çekiç Güç'e karşı ve "gitsin" derken, ancak yüzde 19'u "kalsın" diyor. 

Öte yandan, siyasî partilerimizin ve liderlerinin, değişik zamanlardaki yaklaşımlarına bakar
sak, şunları görürüz: Şimdi Cumhurbaşkanımız olan Sayın Demirel, 28.7.1991 tarihli Tercüman 
Gazetesinde, Çekiç Güç'ü ve ANAP İktidarını "Yoksa, Sayın Özal ve İktidarı, Türkiye'nin savun
masını ihaleye mi çıkardı!. Bizim bildiğimiz, savunma millîdir" şeklinde eleştiriyor. 

Sayın Demirel, Başbakan olduktan sonra, Çekiç Güç'e "evet" denmesini istese bile, zaman za
man -23.1.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki haberde olduğu gibi- Çekiç Güç'ü eleştirmekten 
kendini alamıyor ve şöyle diyor: 

"Çekiç Güç'ü getiren biz değiliz." 
"Efendim, siz, vaktiyle buna itiraz etmiştiniz." 
"Bugün olsa yine itiraz ederiz; ama, devlette devamlılık var. Sen, bunu getirip buraya koymuş

sun; bunu buradan kaldırman ülkenin menfaatına değildir/Ortada bir olay var ve mesele, bu olayın 
üstesinden gelmektir. Her çıbanı, bıçağı elinize alıp, söküp atamazsınız; kökü var. Demirel, Çekiç 
Güç'e çıban diyor demeyin; ama, bu böyle. Eğer, yeni olaylar doğacak ve bundan, Türkiye zararlı 
olacaksa, gayet tabiî, sorumlu hükümet, önce şunu dediydim, sonra bunu dediydimi bir kenara bı
rakıp ülke menfaati neyse onu yapar." 

DSP lideri Sayın Ecevit de, 1992 yılı Aralık ayında Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması 
tartışmalarında -19.12.1992 tarihli Milliyet'e yansıyan şekliyle- Çekiç Güç'ü, hiç çekinser filan kal-
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madan, Türkiye için bir intihar olarak niteliyor ve şöyle diyordu "Eğer, Çekiç Güç'ün süresi uzatı
lır ve Türkiye, Irak sorununun çözümü konusunda inisiyatifi ele almazsa, birkaç ay sonra fiilî dev
letin resmîleşmesi ve Kuzey Irak'ta esecek rüzgârın Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmazdır". Sayın 
Ecevit'in bu sözleri söylemesinden bu yana dört yıl geçmiş; hâlâ aynı tas, aynı hamam. 

1992'deki ilk oylamada, lehte oy kullanan MÇP'nin lideri Sayın Türkeş de, 23.12.1992 tarihli 
Milliyet'te çıkan habere göre, Çekiç Güç'ün PKK'ya yardım ettiği iddialarından ve bu iddiaların, 
Türk halkında, dost ülkeler aleyhine tepki oluşturmasından rahatsızdf ve 1992 Aralık ayındaki oy
lamada, "kırmızı oy vereceklerini" söylüyordu. Aralık 1992'deki Çekiç Güç'ün süresini uzatma tar
tışmaları sırasında, Çekiç Güç'ü, âdeta, dibi kınnızı mumla, okuntuyla Türkiye'ye getiren ANAP 
bile "uzatma süresi 6 ay olmasın 3 ay olsun" diyerek eleştiriyordu, Çekiç Güç'e kuşkulu bakar ha
le gelmişti. Hem de Çekiç Güç'ün mucidi olan, yaratıcısı olan Anavatan Partisi olarak, bunu, açık
ça, Anavatan sözcüleri defalarca dile getirdi. Daha sonra yapılan, hemen hemen bütün uzatma oy
lamalarında, Çekiç Güç'ün mucidi, Çekiç Güç'ü Türkiye'ye getiren Anavatan Partisi, hep kırmızı 
oy kullandı. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Şartlar getirdi, Sayın Dinçer. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Kendi yarattığı, kendi icadı olan Çekiç Güç'e karşı çıkmaya baş
ladı. Doktor Jackly gibi, yarattığı canavara o da karşı çıkmaya başladı. 

Amerika Birleşik Devletlerine yakın bir politikacı olarak bilinen, Çekiç Güç için sürekli beyaz 
oy kullanan Sayın Çiller bile, bakın, 11.1.1995 tarihli Milliyetin haberine göre, hem de İngiliz Dör
düncü Kanal Televizyonuna Çekiç Güç'ü nasıl zehir zemberek eleştiren bir demeç vermiş; Sayın 
Çiller, Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'taki otorite boşluğunu dolduramadığını ve terör örgütü PKK'nın 
bölgede taban bularak buradan Türkiye'ye sızdığını iddia ediyor 

Belki biraz sıkıldınız ama, üzücü de olsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31.3.1995 tarihli Cum
huriyete yansıyan ve Çekiç Güç'ü kasteden şu demecini de aktarmak isterim. Sayin Cumhurbaşka
nımız şöyle diyor : " Bizim müsaade ettiğimiz şemsiye altından yılanlar çıktı. Bu yılanların varlık
ları, neticede, Körfez Savaşı ve Provide Comfort'a izin vermemizdendir. Teröristlerin şaşırtacak öl
çüde gelişmiş silahları var. Ellerinden ne kadar alsak yenisini buluyorlar. " 

Sayın Demirel, ANAP'm kurucu lideri Özâl'ın, bir koyup yirmi alma hevesiyle yaklaştığı Kör
fez Savaşı sırasındaki politikalarımızın ve Çekiç Güç'ü başımıza bela etmenin, Kuzey Irak'ta nasıl 
terör yuvalarının oluşmasına meydan verdiğini bu sözleriyle bir kez daha vurgulamış oluyordu ve 
bunları söylerken de kendisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, halen de Cumhurbaşkanımız. 

Refah Partisini ve Sayın Erbakan'ı ihmal etmeyelim. Sayın Erbakan, Çekiç Güç'e, bu gücün 
Ermenistan'a yapılan silah yardımlarında aracı rol oynadığı savıyla sürekli karşı çıktı. Müslüman 
iki ülke olan İran ile Irak'ın; daha sonra, yine Müslüman iki ülke olan Irak ile Kuveyt'in birbirle
riyle ve Körfez savaşı sırasında, pek çok İslam ülkesinin, İslam ülkesi olan Irak'a karşı savaşmala
rına rağmen, Erbakan'ın önerisi olan "İslam gücünün kurulması" ütopyası da, Çekiç Güç'e alterna
tif olarak, Refah Partisi tarafından sık sık gündeme getirildi. 

Biz, CHP olarak, başta Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal olmak üzere, hem Çekiç Güç'ün 
varlığının uluslararası hukuka uygun olmadığını hem de bu kuvvetin, Kuzey Irak'ta iktidar boşlu
ğu yaratıp, Türkiye'ye yönelik tehlikeler yarattığını defalarca vurguladık. (RP sıralarından "ne ala
kası varL" sesleri) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Dört sene oy verdiniz... 

BAŞKAN - Lütfen, hatibe müdahale etmeyelim efendim. 
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ALİ DİNÇER (Devamla) - Beyler, bütün insanlar arasında, Müslüman kardeşlerimiz arasın

da barış olmasını, birlik olmasını, beraberlik olmasını, dayanışma olmasını, en. az sizin kadar iste
riz; hatta, sizden daha fazla isteriz. (RP sıralarından alkışlar!"!]) 

Ama, biz, öncelikle, Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin yararlarını öngörürüz. O ütopik Müs
lüman dayanışması anlayışıyla, bizim en değerli bilim adamlarımızı, gazetecilerimizi, aydınlarımı
zı öldürten İran'daki yapıya, biz sıcak bakmayız sizin gibi, (RP sıralarından "ne alakası var" sesle
ri)' 

\'- SITKI CENGİL (Adana) - Çekiç Güç'le ne alakası var? 
BAŞKAN - Lütfen sessiz olalım. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Biz, her zaman, o konuda, Türkiye'nin lehine olanını, Türkiye'nin 

çıkarına olanını düşünürüz. 

SITKI CENGİL (Adana) - Çekiç Güç'ün lekesi var alnınızda; onu silebilmek için... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe müdahale etmeyin. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetinin savunucusu ola

rak, her zaman, gereğini yaparız; merak etmeyin!.. (RP sıralarından gürültüler) 
SITKI CENGİL (Adana) - Alnıhızdaki lekeyi silmek için başka şeylere saldırıyorsunuz... 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Asıl siz bunları anlayıncaya kadar, epey zaman geçecek; ama, an
layacaksınız. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, gelelim konumuza; biz, CHP olarak, hem Çekiç Güç'ün varlığının uluslararası hukuka 
uygun olmadığını hem de bu kuvvetin Kuzey Irak'ta iktidar boşluğu yaratıp, Türkiye'ye yönelik 
tehlikeler yarattığını defalarca vurguladık. Körfez Savaşı sırasındaki ANAP'ın yanlış politikaları ve" 
Çekiç Güç'ü yanlış bir şekilde Türkiye'ye getirmesi nedeniyle, Kuzey Irak'ta meydana gelen boşlu
ğu, çeşitli ülkeler, kendi özel siyasî amaçlarına göre kullandılar, kullanıyorlar; bunları hep biz vur
guladık. Bunun sonucu olarak, komşumuz Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü tehlikeye gir
mekte ve buna, önemli ölçüde Türkiye neden olmaktadır. Bu, komşularının egemenliğine ve top
rak bütünlüğüne saygıyı esas kabul eden Tükiye'nih dışpolitika anlayışını zedelemiştir. Balkanlar, 
Kafkasya ve Ortadoğu gibi sorunlu bölgelerle çevrili coğrafyamızda, tüm komşularımızın toprak 
bütünlüğünü savunmak, barış ve istikrarın sağlanması için temci koşuldur;temel ilkedir. 

Bölgemizde pekçok sorun var; daha da olacak. Bu sorunları, komşularımızla birlikte, karşılık
lı saygı, güven ve barışçı tartışma, görüşme ortamında çözebilmemiz gerekir. İnsanlar, ülkeler, 
komşularını seçemezler; buldukları var olan komşularının kalıcı olduğunu ve onlarla beraber yaşa
yacaklarını unutmamalıdırlar. Çekiç Güç gider; ama, Irak ile komşuluğumuz sürer. Nitekim, Bar-
zani bile bunu görmüş ki, son zamanlarda, Bağdat yönetimiyle anlaşmak istiyor; nasıl olsa bu Çe
kiç Güç gidecek, yine biz bize kalacağız diye Bağdat'taki merkezî yönetimle görüşmelere başlamış. 
Bunun bir tezahürünü de üç beş hafta önce gördük; Irak Petrol Bakanı, petrol boruhattı konusuyla 
ilgili görüşmek üzere, Türkiye'ye -karadan, Kuzey Irak'tan, Barzani'nin Kürdistan Demokratik Par
tisinin kontrolünde olan bölgedcn-geçerck, 36 ncı paralelin kuzeyinden geldi. Onların bile gördü
ğü bu olayı, bir ölçüde biz de görüyoruz ve her zaman da, biraz önce verdiğim örneklerle ortaya 
koyuyoruz; ama, hâlâ kısırdöngünün içerisinden bir türlü çıkamıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta meydana getirdiği otorite boşluğunda olu
şan özerk Kürt bölgesi, Kürtler ve diğer halklar arasındaki kavgalar, savaşlar, Türkiye'ye yönelik 
terör yuvaları, ülkemizin yakın geleceğini etkileyecek olan realitelerdir. Bu nedenle, konu, Yüce 
Meclisimizde gereken dikkatle bir kez daha ele alınmalıdır. 
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Bizler, meseleyi iç politika çekişmeleri, partilerarası rekabet, ucuz popülizme dayalı, hamaset 

nutuklarıyla ele almamalıyız; hele hele gerçekçi olmayan uluslararası komplo teorilerine ve ütopik 
çözüm modellerine hiç itibar etmemeliyiz. Konuyu, gerçekçi, akla yakın yanlarıyla, tüm ayrıntı ve 
incelikleriyle tartışıp, sadece ve sadece Türkiye'nin çıkarlarına uygun politikalar üretmeye çalışma
lıyız. 

Çekiç Güç'ün gölgesinde, Kuzey Irak'ta cirit atan birçok NGO'nun -çeşitli sivil kurumların-
Batı kaynaklı çeşitli kurumların kışkırttığı mikro milliyetçilik akımlarının, bölgemize, insanlarımı
za faydalı olmayacağını da bilmeliyiz. 

Çekiç Güç'e "evet" veya "çekinser" oylarla yol verilirken, milletvekili arkadaşlarımız, Kuzey 
Irak'taki boşlukta meydana gelen mikro milliyetçilik akımlarının tehlikelerinin de farkında olmalı
lar. . 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, partilerimizin ve değerli liderlerlerinin görüşle
rinden sunduğum örnekler de gösteriyor ki, bu Çekiç Güç olgusu, Türkiye'nin ulusal yararlan, çı
karları doğrultusunda değildir; Türkiye'yi güç duruma sokan bir projedir. Şimdiye kadar, evet di
yenler de çaresizlikten demişlerdir. Bu durumda, bir muhalefet partisinin Çekiç Güç'e evet demesi 
düşünülemez, Çekiç Güç'e yol vermesi düşünülemez. 

İktidar partilerinin, Çekiç Güç'ün mahzurlarını giderecek önlemleri almak, Çekiç Güç'ün, te
röre neden olan, teröre meydan veren zehirinin panzehirini bulmak kaydıyla "evet" demeleri, bir 
ölçüde düşünülebilir. Çünkü, onlar iktidardır; icra yetkisi, tüm dosyalar, bilgiler iktidarın elinde ol
duğu için, iktidar olma olanak ve sorumluluğuyla, iktidar partileri milletvekilleri çekinser kalarak 
veya "evet" diyerek, Çekiç Güç'e onay verebilirler; ama, sorumluluğunu taşımak kaydıyla. 

Pek başarılı olacağına ihtimal vermiyoruz; ama, başarılı olacağı düşüncesiyle, Çekiç Güç'ün 
mahzurlarını gidereceklerini iddia ederek, zorda kaldıkları için, iktidardakiler ve iktidarı destekle
yenler, Çekici Güç'e yol verebilirler; Türkiye aleyhine meydana gelebilecek olan bütün gelişmele
rin, oluşumların hesabını vermek kaydıyla. Ne şekilde olursa olsun, gönüllü veya gönülsüz, koşul
lu veya koşulsuz "evet" diyerek veya çekinser kalarak Çekiç Güç'e yol vermek, görüldüğü kadarıy
la, gerçekçi olmak gerekirse, Türkiye'nin zararınadır, komşumuz Irak'ın egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne karşıdır; ilgili metinlerde, istenildiği kadar çok ve sık "Irak'ın egemenliği ve toprak 
bütünlüğü korunacak" densin. 

Kim, Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik hakkına laf söylüyor?.. Kimse söylemiyor; tam 
tersine, ABD'si, Fransa'sı, İngiltere'si, Çekiç Gücü oluşturan tüm ülkeler, hatta, uzak emellerinin 
bağımsız Kürdistan olduğunu saklamayan Barzani de, Talabani de, Irak'ın egemenliğinden ve top
rak bütünlüğünden yana olduklarını söylüyorlar. Söylemek, yazmak, hem de en kuvvetli bir şekil
de yazmak başka, gerçek başka. Gerçek, açık ve net; siz, Hükümet tezkeresine koysanız da koyula
şanız da Irak'ın toprak bütünlüğü erozyona uğruyor, yok oluyor. Vasıf Öngören'in "Asiye Nasıl 
Kurtulur?" oyununda olduğu gibi, herkes Asiye'nin kurtulmasını istiyor; ama, Asiye kurtuluyor 
mu?! Herkes, "Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygılıyız" diyor; "saygılı olmalıyız, 
Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalıyız" diyor; Irak'ın egemenliği ve toprak bü
tünlüğü korunuyor mu?! Bir söz var hani, "en akıllı adama bile, kırk kere deli derseniz, deli olur" 
derler ya, bu sözün burada geçerli olması mümkün değil. Siz istediğiniz kadar -kırk kere, seksen 
kere, yüz kere- "Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olacağız, Irak'ın toprak bütünlüğünü güvenceye 
alacak en güçlü önlemleri alacağız" deyin, gerçek ortada; Çekiç Güç'ün getirdiği ortamda Irak par
çalanıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dinçer, size, sözünüzü tamamlamanız için ek süre veriyorum; buyurun. 

- 573 -



T.B.M.M. B : 3 0 28 .3 .1996 0 : 1 
ALİ.DİNÇER (Devamla) - Kuzey Irak fiilen ayrılmış durumda; böyle giderse, yakın gelecek

te Güney Irak da ayrılır; bu durumda da bölgede ve Türkiye'de ne olur, varın tahmin edin. Öyle ve
ya böyle, Çekiç Güç'e yol vermek, bütün bunların sorumluluğunu almak demektir. Bu konuda, İk
tidar ve iktidara destek olanlar, sorumluluktan kaçamazlar. Küçük bir ihtimalle, İktidar "evet" de
diği Çekiç Güç'ün mahzurlarını giderebilir; yarattığı terör zehirinin panzehirini bulur, Türkiye'nin 
zarara, zora'girmesini önlerse, İktidar partileri de iktidara destek verenler de, elbette, o zaman so
rumluluktan kurtulur, hatta, aferini bile hak edebilirler; ama, buna ihtimal vermek pek mümkün de
ğil; ümit ederiz böyle olsun; ama, pek mümkün değil. Ne de olsa "ümit fakirin ekmeği ye memet 
ye" demişler. 

Değerli milletvekilleri, bazen, Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle, muhalefet, Hükümeti-' 
mizin, diplomatlarımızın isteyip de söyleyemediklerini söyleyerek, ülkemize yarar sağlayabilir. Bu 
nedenle, Çekiç Güç'e yol verecek olanlar, asıl düşüncelerini belki söyleyemezler diye, Çekiç Güç'le 
ilgili zehir zemberek, olumsuzluk dolu demeçlerini konuşmamın başlarında tekrarlamak ihtiyacı 
hissettim; bilen-bilmeyen, duyan-duymayan dinlesin, okusun, öğrensin dedim. 

Değerli milletvekilleri, bugün, uluslararası toplumun bütün unsurlarının aynı evrensel, insan
cıl değerlere sahip kılınmasının düşünsel temelleri atılmıştır. Bugünkü dünyada, uluslararası kamu
oyu ve örgütler, devletlerin sınırlarını aşarak, insan haklarına aykırı uygulamalara, hele, kitlelere 
karşı girişilen şiddete, kıyıma karşı, duyarlılık kazanmıştır, Kuveyt örneğinde olduğu gibi. Petrolü 
olmadığından ve Hıristiyan denizindeki bir Müslüman adası olmasından dolayı, Bosna-Hersek'te, 
olduğu gibi, çok gecikmeyle, çok kurban verildikten sonra, uluslararası bir askerî güç, Birleşmiş 
Milletler kararıyla, fiilî müdahalelerde bulunabilmiştir. Bu çerçevede, Kuzey Irak'ta, Saddam Hü
seyin rejiminin kitlelere karşı başlattığı şiddet ve kıyıma karşı bir önlem olarak, Çekiç Güç, olum
lu değerlendirilebilirdi; ama, kazın ayağının öyle olmadığı zamanla görüldü. Çekiç Güç'ün bugün
kü statüsünün ve öncüsü olan devletlerin, insan haklarının korunmasına ilişkin genel tutumlarının 
güven verici olduğu pek söylenemezi 

Türkiye, Kuzey Irak'la ilgili güvenlik .ve yardım girişimlerine yeni bir hukuksal çerçeve ka
zandırmak için çalışmalıdır. Öte yandan, Kuzey Irak'taki girişimleriyle bölge halkının güvenliğini 
sağlama çabası içinde olduklarını belirten devletlere, kıyımdan, haksızlıklardan, uluslararası çaba
larla korunması gereken başka kitleler de bulunduğunu, tekrar tekrar ve kuvvetle hatırlatmalıyız. 
Örneğin, Dağlık Karabağ'da, Batı Trakya'da olanlara karşı gerekeni yapmamak, çifte standart so : 

rununu gündeme getirmektedir. Azeriler ile Batı Trakya'daki soydaşlarımız insan.değil mi; onların, 
barışa, huzura hakkı yok mu?!. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'taki kardeşlerimizin, insanların güvenliğinin sağlanması,. 
Çekiç Güç olayında olduğu gibi, birkaç devletle Türkiye arasındaki ilişkilere bağlı kalmamalı, 
uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası örgütsel yapılara bağlanmalı, Birleşmiş Milletler ve
ya AGİT çerçevesinde bir barış gücünün kurulması sağlanmalıdır. Türkiye'nin çıkarlarına, ulusla
rarası norm ve gerçeklere en uygun, gerçekçi, geçerli çözüm bu olacaktır. Bu gerçekçi model, ol
mayan barışı korumak değil, önce barışı kurmak, sonra, koruyarak sürdürmek amacına göre, yetki
lerle, olanaklarla donatılmalıdır ve bu model, çifte standardı ortadan kaldıracak şekilde, Dağlık Ka-
rabağ gibi, kıyımın, haksızlığın olduğu yerlerde de, hemen hemen her yerde uygulanabilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Körfez savaşından sonra Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğu, Türki
ye açısından güvensizlik yaratmıştır. Hem kendi güvenliğimiz hem de komşumuzun toprak bütün
lüğüne saygımız açısından tedirginiz. 

Bugün, Irak Kürtlerinin bölgeye hâkim gibi görünmesine aldanmamalıyız. Barzani ve Talaba-
ni, 3 000'e yakın ölü verdikleri iç kavgalarını bitiremediler. PKK terörünün, Kuzey Irak'ta yuvala-
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nıp, Türkiye'de insanlarımızı katletmesi hâlâ önlenemedi. Barzani ve Talabani'nin PKK'ya karşı, 
gereğini yaptığını söylemek de olası değil. 

Kuzey Irak'ta, Irak'ın toprak bütünlüğünü bozacak ayrı bir devlet yapısı, oluşum evresinde. 
Böyle bir devlet, hangi niteliklere sahip olacaktır?.. Bu devlet, güçsüz, köksüz, geri, feodal bir top
lum yapısıyla başkalarına muhtaç, başkalarınca kullanılan bir devlet olursa, bölge barışını tehdit 
eder. Böyle bir gelişmeye olumlu bakamayız. Bölgemizde, arka bahçemizde, bölgedışı devletlerin 
çıkarlarına hizmete hazır bir Ermenistan varken, benzer ikinci bir maşa devlete tahammül edebilir 
miyiz?.. 

Eğer, Kuzey Irak'taki gelişmeler, Irak'ta, bütüncül, demokratik bir yapı oluşturularak denetle-
nemezse, Türkiye, doğusundan ve güneydoğusundan dış karışmalara açık, istikrarsızlık adalarıyla 
kuşatılmış olacaktır. Üniter bir Irak içinde, demokratik ve insan haklarına saygılı bir yönetimin, bü
tün Iraklılarca oluşturulması ve bu yönetimin, mutlaka, Kuzey Irak'ı ve oradaki kardeşlerimizi de 
kapsaması, Irak ve bölge barışı için en uygun yoldur. Bunu sağlama sorumluluğu, öncelikle İktida
ra, eğer yol verirlerse Çekiç Güç'e yol verenlere düşer; aksi halde, sorumlu olmak, hesap vermek 
de onlara düşecektir. 

Değerli milletvekilleri, Irak'ta, yakın geçmişte Saddam rejiminin hışmına uğrayan, katledilen, 
sürülen Kürtlerin, Süryanilerin, Yezidilerin, Türkmenlerin, Keldanilerin tümü bizim yakınımızdır, 
akrabamızdır, kadim dostlarımızdır. Biz, yüzyıllarca barış içinde yaşadığımız, ortak bir yönetimi 
paylaştığımız, ortak kültüre sahip olduğumuz bu insanlara sahip çıkmakla sorumluyuz, görevliyiz. 
Onlara yapılmış haksızlıklar bize yapılmış sayılır. Bu haksızlıkları önlemeye çalışırken, komşumuz 
Irak'ı da ihmal etmemeliyiz. Bütün yanlışlıklarına rağmen, Irak'ı ihmal etmemek gerekiyor, onu 
yalnız bırakmamalıyız. Yalnız kalan, içine kapanık bir Irak, demokratikleşme çabalarında da geri 
kalır, Türkiye ve Irak için sorunlar büyür. Sorunları büyütmemek, Irak'a yönelik ambargoyu kal
dırtmak, petrol boru hattını çalıştırmak, hem Türkiye'nin hem de Irak'ın çıkarlarına uygun olacak
tır; özellikle, güneydoğu bölgemizdeki yurttaşlarımız, uzun bir süredir mahrum kaldıkları ticarî po
tansiyeli canlandırıp, yararlanabileceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç'ün, bölgesinde, Kuzey Irak'ta oluşan özerk yapının, Türki
ye'nin ve bölgenin yakın geleceğine ne getireceğini düşünmeliyiz, hangi sorunları getireceğini dü
şünmeliyiz ve bu sorunlara karşı uyanık olmalıyız; kafamızı, devekuşu gibi kum altına sokmanın 
anlamı yok. Bu konuda, hem bölge için hem Türkiye için gerçekçi projeler geliştirmeliyiz. 

Türkiye'de, demokratikleşmeyle, insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesiyle, her yurt
taşımızın etnik ve kültürel kimliğine tam saygının gereklerini yerine getirmekle, çok renkli toplum
sal mozaik yapımızın ulusal bütünlüğünü ve birliğini pekiştirebiliriz. Herkes, her topluluk, çağdaş, 
demokratik, gelişmiş, kalkınmış, güçlü, zengin ve hakça bölüşmenin esas olduğu bir Türkiye'de ya
şamayı kendiliğinden ister hale.gelebilmelidir. Daha etkin ve verimli, daha katılımcı, desantralize 
edilmiş (yerinden yönetime geçmiş) bir Türkiye'de, hiç kimse, düşünme, konuşma, inanç, demok
ratik katılım, kişiliğini özgürce geliştirebilme gibi temel insan hak ve özgürlüklerinden yararlana
madığı kuşkusunu taşımamalıdır. Öylesine demokratik, çağdaş, laik, özgür bir ülke yaratmalıyız. 

Böylesine bir duyarlılık, bizim kırmızı oyumuza rağmen, Çekiç Güç'ün sürmesiyle meydana 
gelebilecek riskleri, bertaraf etmek için çözümler üretmemize imkân sağlar düşüncesindeyim. Ben, 
bütün yurttaşlarımızın bu duyarlılık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Biz, önce kendi evimize çe
kidüzen verebilmeliyiz. Gerçek anlamda demokratik, temel insan hak ve özgürlüklerinin hayata 
geçtiği bir Türkiye'yi gerçekleştirmek durumundayız; yaratmak durumundayız. 

O zaman, biz, uzamaması gerektiği halde, eğer, burada verilen beyaz ve çekinser oylarla, Çe
kiç Güç'ün süresi uzasa bile, hem Türkiye'nin sorunları... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından cihaz kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, bütün sözcülere 10'ar dakikalık'ek süre vermiştim, hiç kimse kul
lanmadı, siz, onu da tamamladınız. Lütfen, sadece, Genel Kurulu selamlamak üzere, 1 dakika içe
risinde sözlerinizi toparlayın. 

ALİ DİNÇER (Devamla) - Biraz önce söylediklerimi tekrar edeyim. 

Biz, gerçekten demokratik, laik bir Türkiye yaratarak, hem kendi sorunlarımızı çözeriz hem de 
bölgenin sorunlarının çözümüne katkılarda bulunuruz. 

Değerli milletvekilleri, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kırmızı oy vereceğiz. 

CHP Grubu adına düşüncelerimi dile getirmeye çalıştım; takdir, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinindir. 

Size, halkımıza, esenlik dileklerimle birlikte, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 

ANAP Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Safa Giray; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bugün, beş yıldan beri ülkemize problem olmuş bir konunun onbirinci defa müzakeresini 
yapmaktayız. Bundan evvel, Çekiç Güç'ün nasıl kurulduğu, zaman içerisinde nasıl yürüdüğü, nasıl 
geliştiği, nasıl değişimler gördüğü hakkında, hem ben hem diğer arkadaşlarım, grup sözcüleri, uzun 
uzun konu üzerinde açıklamalar yaptılar. Bu bakımdan, nasıl başladığı, nasıl yürüdüğü konusunda 
çok uzun açıklamalar yapmak istemiyorum. 

Yalnız, şunları söylemek istiyorum: Birinci Huzur Harekâtı denilen ilk harekât, Sayın Başba
kanın burada açıklama yaptığı gibi, 1991'in nisan ayında, Irak'tan Türkiye'ye gelen büyük bir akı
nın sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesi için, Birleşmiş Milletlere yapılan müracaat sonucunda, 
aşağı yukarı 22-23 bin asker içeren ve 13 kadar ülkenin birlikte hareket ettiği bir olay olarak Tür
kiye'de başladı ve haziran sonlarında, o görev yerine getirildi; yani, Türkiye'ye gelen, aynı şekilde 
İran'a da gitmiş bulunan Kuzey Iraklı insanların -bunlara çoğunlukla Kürtler demek kolaylık sağ
lıyor galiba; değil aslında- Kürtler, Süryaniler, Asuriler ve Türkmenler, Türkiye'ye geldiler, İran'a 
gittiler. Bunların üç ay içerisinde geri gönderilmesi için gerçekten başarılı bir harekât yapıldı ve 
Irak'ta, yeni yerleşim yerlerine bunlar yerleştirildi ve çeşitli ülkelerden gelen insanî yardımlar da, 
bunların ellerine o siraya kadar geçti; ama, hemen onları oraya koyduktan sonra, bir düzenleyici 
gücün olmaması halinde bütün bu gayretlerin hiçbirisinin yapılmamış gibi olacağı düşüncesiyle, 
orada, Huzur Harekâtı II diye bir şeyin başlatılmasına ihtiyaç duyuldu. 

Bu, 1 Temmuz 1991 tarihini taşır. Bu, bir anlaşmaydı. Bu anlaşmaya göre, eylül sonuna kadar 
oraya yerleştirilen insanlara, yerleşmelerini oturtuncaya kadar yardımlar yapılacak ve onların sü
kûnu, huzuru sağlanacak. Yine, anlaşmaya göre, bir defaya mahsus ve son defaya mahsus olmak 
üzere bu Huzur Harekâtı II'nin görev süresinin 1991 yılı sonuna kadar uzatılması mümkün olacak. 
Bu yapıldı. Ondan sonra, biliyorsunuz, uzatmalar devam etti. 

Şimdi, biz» Anavatan Partisi olarak, sonraki uzatmalarda hep şunu söyledik; dedik ki, bugün
kü şartlarla Çekiç Güç'ün kurulduğu zamanki şartlar değişmiştir; değiştiği için, yeni şekil vermek 
gerekmektedir; yeni şekil verilsin; bunun için bir süre verelim; bu süre sonunda Çekiç Güç'e veri
len yeni şekil üzerinde Meclisten onay alın. 

O onay süreye bağlı da olmayabilirdi; ama, bu yol tercih edilmedi. Neticede, altışar ay uzat
malarla, bugüne kadar bu münakaşa sürüp geldi. 
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Neticede, tabiî ki, uluslararası hukuk düzeni bakımından birtakım problemler var olduğu için, 
ortaya birtakım şikâyetler ve şikâyetler üzerine birtakım şüpheler çıkmaya başladı. Bu şüpheler 
doğrudur-yanlıştır; şikâyetler haklıdır-değildir; ama, vardır. 

Şimdi, bu olaya, bu şekilde bir bakmak gerekmektedir. Neye bakacağız; Ortadoğu'nun şartla
rına, dengelerine; Türkiye'nin durumu ve Türkiye açısından bunların dengeleri, şartları neler ifade 
ediyor, evvela buna bakmak lazım. > 

Türkiye, Ortadoğu'nun güçlü bir ülkesidir. Tarihinde Türkiye, Ortadoğu'nun patronudur; ama, 
Ortadoğu, tarihteki o dönemden bu yana çok büyük değişiklikler geçirmiştir. Biz, artık oradaki ül
kelerin patronu değiliz; çeşitli sesler oralardan çıkmaya başlıyor. 

Bakınız, bugün, Ortadoğu'da bir İsrail sorunu vardır. Arapların içine gelip oturmak isteyen bir 
İsrail ve bu oturmayı destekleyen büyük devletler... 

Ortadoğu'da bir petrol konusu var. Petrol konusu, demin, burada bir arkadaşımın ifade ettiği 
gibi dünya için çok önemlidir. Dünyanın bilinen petrol rezervlerinin yüzde 50'si, 60'ı Ortadoğu'da 
bulunmaktadır. Bu, Ortadoğu'ya dünyanın ilgisini çekmektedir. Hiç kimse, yalnız kalırım, ben bu
rada bu işi hallederim hayaline kapılmasın; dünya, oraya, muhakkak, bütün diğer devletler, özel
likle, güçlü devletler, parmaklarını sokacaktır 

Ortadoğu'da* özellikle, Arap Yarımadasında kuraklık vardır, susuzluk vardır. Türkiye gibi, as
lında su zengini olmayan, aslında su fakiri olan bir ülkedeki suyu bile problem edip, kışkırtmalara 
alet etmek için niyetler gösterenler vardır. 

Ortadoğu'da bir İran vardır, bir Suudi Arabistan vardır, bir Irak vardır, bir Mısır vardır; bunla
rın hiçbiri, Refah Partisi Sayın Liderinin söylediği gibi, Müslümanız diye birbiriyle dost değildir, 
aksine birbirlerini yemenin yollarını aramaktadırlar. Ha, çeşitli kışkırtmalara da gelmektedirler; o 
niyetleri içlerinde var olduğu için kışkırtmalar işe yarıyor. İran ile Irak niye acaba sekiz sene sa
vaştı?!. Acaba, niye Irak, Kuveyt'i, kalktı iki günde işgal ediverdi?!. Ha, işte bunlar alet olmanın 
misalleridir. Dediler mi ki, "yahu, biz İslâmız, birbirimize bir şey yapmayalım?" Hayır, öyle bir şey 
demediler. Onun için, bu meseleleri, birtakım başka düşüncelerin içerisine hapsedip bakmamak la
zım; hele burada konuşan Refah Partili sayın arkadaşım gibi, konulan saptırarak, kendi amacına 
yönelik kullanmamak lazım; çünkü, bu çok ciddî bir konu. 

Şimdi, bakınız, Sayın Başbakanın buradaki ifadesini dahi tahrif ederek konuştu; eğer, bunu 
dinledikten sonra hazırlasaydı konuşmasını, belki değişik konuşacaktı. Refah Partisi Grubu sözcü
sü, herhalde, bu yüzden hata yaptı diyorum. ' . . . ' . . 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hata yapmadı... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Yahut "saptırdı" diyelim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - İsabet olur. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Bakınız, Sayın Başbakanın dediği şudur: 1 inci Huzur 

Harekâtı, insanî bir operasyondur. Bu doğrudur. 2 nci Huzur Harekâtının -yani 1991 yılının tem
muzundan aralık sonuna kadar devam eden 2 nci Huzur Harekâtı dediğimiz anlaşmaya da bağlı ha
rekât- başlangıcı, yine insanî boyutludur, amacı odur; ama, ondan sonraki siyasî olmuştur. 

Bu, siyasî amaçlı harekâtın devamında, Huzur Harekâtında, bir yenilik, bir değişiklik yapmak 
gerekiyordu. Biz, bunu söyleyegeldik. Biz, o zaman muhalefetteydik de başka konuşuyorduk de
ğil; biz, sürekli bunu söyledik. Benim konuşmalarım burada; özellikle yanımda getirdim; gerekir
se okuyacağım. 

Huzur Harekâtının, zaman içerisinde, sonuçları görülmeye başlandıkça, onun değişikliğe uğ
ratılmasına ihtiyacımız vardı; bizim söylediğimiz buydu ve "bunun için anlaşalım, bunu sağlamak 
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üzere elbirliği yapalım" diye ifadelerim yar burada. Bunu, başka türlü değerlendiremezsiniz ve bu
gün, dünyada yaşanan hiçbir olayın değişmediğini ifade edemezsiniz. Bütün olaylar, günden güne, 
yaşanır ve sürekli olarak değişir. Sürekli olarak, o değişikliğe uygun tedbirleri almak da, devleti 
idare edenlerin görevidir. Mesele budur. 

Şimdi, Hükümet, güvenoyu aldıktan on gün sonra, Çekiç Güç meselesini masasında bulmuş
tur; Mart ayı sonunda da Çekiç Güç'ün görev süresi, Meclisten alınan iznin süresi dolmaktadır; bir 
çalışma yapmaya ihtiyaç vardır, bu çalışma için Hükümet süre istiyor. Siz "bunu vermeyiz. Biz, 
baştan dediğimiz gibi, dediğim dedik, devam ederiz" diyemezsiniz; bu yanlıştır; bu, Türkiye'ye kar
şı yapılmış en büyük yanlış olur. Siz "bakınız, bu Çekiç Güç'ün susu yanlıştır, busu yanlıştır, tatbi
katta şunu gördük, bunu gördük, bunların değişmesi lazımdır" dersiniz; bunları değiştirmek için el
bette temaslar yapılacak, elbette çalışmalar yapılacak; "bunları yapmak üzere size üç ay süre vere
lim, buyurun çalışın; üç ay sonra gelin', o zaman, bu çalışmaları sonuca erdirememişseniz size izin 
vermeyiz" diyebilirsiniz; ama, Hükümet bunu yeni almış; bu Hükümeti kuranların da, zamanında 
söyledikleri gibi, "bunun üzerinde birtakım çalışmalar yapmak lazım" demiş, bunu açıkça ilan da 
etmiş, buna rağmen "hayır, bizim dediğimiz dedik, baştan beri bunu dedik, başka şey demeyiz" der
seniz, buna bağnazlık denir, başka bir şey olmaz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - İstikrar denir. j 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - İstikrar denmez, istikrar p değildir. İstikrar, değişen şart

lar içerisinde konumunu muhafaza etmek demektir. j 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -Değişme(!) demektir. j 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Hayır efendim. j 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İktidarda başka, muhalefette başka konuşmak(!) demektir. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Hayır efendim, bu yanliştır. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bu, o demektir. j 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Size tavsiye ederim, zabıtlarda vardır yaptığımız konuş

malar, bu konuşmaları oradan okuyun. I 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Hatırlatıyoruz sadece. 
BAŞKAN - Lütfen, hatibe müdahale etmeyelim efendim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - . . . vaktinizi almamak için ben buradan okumuyorum. 

Şimdi, efendim, dediğim gibi, Ortadoğu'da, sadece bu söylediğim konular yok (petrol, su, ko
nuları yok) ayrıca, iki eksenli bir dünya yapısından tek eksenli bir dünya yapısına dönmüş olmanın 
getirdiği yeni sorunlar var; etnik sorunlar gibi. Bunlar, hep Türkiye'nin çevresinde olmuştur; dik
kat ediniz... Sovyetler Birliği dağılmıştır, Türkiye'nin İran sınırından Bulgar sınırına kadar tek bir 
komşusu varken, yahut öyle alınması doğruyken, bugün, aynı yerde, takriben 9-10 tane komşusu 
vardır ve bunlar arasında birsürü problem vardır, etnik problemler yardır. Bunlar, huzurlu milletler 
değildir; çünkü, fakirdirler, çünkü, kendi içlerinde problemleri vardır. Bunların akrabaları Türki
ye'de yaşamaktadır. Türkiye, zamanında, bütün bu ülkelere hâkim bir ülke olduğu için, hepsinden 
gelen insanlara sahiptir ve buralarda meydana gelen her türlü olay, Türkiye'ye etki yapmaktadır. 
Balkanlar vardır, Yunanistan vardır; bir Ortodoks çemberi konusu yardır. Bütün bu konularla, Tür
kiye, uğraşmak zorundadır. Türkiye, bunlarla uğraşmak zorunda!olduğu.zaman... Ha, tek başına 
karşı çıkarız... Doğrudur, yaptık, tarihte de yaptık; ama, eğer yanımıza alabileceğimiz güçler, dev
letler varsa, onlarla beraber karşı çıkmanın da bir mahzuru yok; aksine, faydası var. 

Şimdi, Kuzey Irak'ta, ta 1920'den beri, Türkiye aleyhine kışkırtmalar, birtakım oyunlar vardır. 
Biliyorsunuz, Misakımillî Kuzey Irak'ı içine alırdı; ama, o zaman,| İngilizlerin tertiplediği bir oyun 
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sonucu, yine petrol sebebiyle, oradaki bir plebisit sonucu, Türkiye, Kuzey Irak'ı kaybetti. Şimdi, 
bugün, Türkiye, Kuzey Irak'ı almalı mıdır, almamalı mıdır; bu, ayrı bir konudur; bunun münakaşa
sına girmiyorum; ama, Kuzey Irak'ta, Türkiye aleyhine eskiden beri kışkırtılmış bir nüfus yaşamak
tadır. Bunlar, hem kendi içlerinden gelen birtakım dürtülerle hem dışarıdan oynanan birtakım 
oyunlarla Türkiye'ye karşı davranışlara girmektedirler; Türkiye'nin içerisinde dahi olmuştur; yakın 
tarihimizi şöyle bir hatırlayın... Bunlar, Kuzey Irak'ta, Türkiye'nin dikkat etmesi gereken birtakım 
şeylerin varlığı anlamına gelir. 

Bu varlıktan, sadece Türkiye haberdar değildir; aksine, dışarıdaki birtakım devletler de bu var
lıktan haberdardır. Mesela, Amerika bundan haberdardır; mesela, İngiltere -zaten, tarih boyu kul
lanmaya çalışmıştır- haberdardın Maksat, sadece Türkiye'nin değil, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın, Su
udi Arabistan'ın karnında sancı yaratmanın yollarını bulmaktır, ki, buradaki petrole sahip olan dev
letler güçlü olmasınlar, bu devletlerle kolay oynanabilsin. Böyle şartların var olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Yoksa, 1920 yılında, Kürt asıllı vatandaşlarımız Türkiye'den ayrılma hevesi göstermemiş
lerdir; aksine, yaptıkları toplantıların sonucunda "Türklerle beraber yaşamak durumundayız" de
mişlerdir. Bugün değerlendirme yapanlar -kışkırtılanlar hariç- yine onu diyorlar. 

Şimdi, burada bir dengesizlik var, Irak'ta bir dengesizlik var, Irak'ın dışında dengesizlik var; 
İran'da var, Suriye'de var, İsrail sebebiyle Müslüman ülkelerde var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ek süre veriyorum efendim, buyurun. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) - Zaman çabuk geçti Sayın Başkan, niyetim o değildi. 

, Şimdi, bu dengesizlikler karşısında, Körfez olayını, onu müteakip meydana gelen büyük göç 
olaylarını nazarı itibara aldığınız zaman," bölgede bir düzenlemeye ihtiyacımız var mı, yok mu?" 
sorusuna samimi olarak cevap arayalım. 

"Yok" diyemezsiniz; bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. "Bu düzenleme, bugüne kadar gelen Çe
kiç Güç değildir" diyebilirsiniz; ama, bir düzenleme lazımdır; Türkiye'yi emniyete alan, Irak'ın top
rak bütünlüğünü emniyete alan bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. İşte, Hükümetimizden bunu istiyo
ruz. Çalış, bize, bu Çekiç Güç'ün benzeri olmayan, Çekiç Güç'ün taşıdığı mahzurları taşımayan bir 
düzenleme getir; bu, bir anlaşma olsun, bunun için sana zaman veriyoruz diyoruz; hep de bunu 
dedik. Böyle bir ihtiyacın var olması karşısında söyleyecek başka söz bulamıyorum. Dikkat ediyor
sanız, "bu ihtiyaç yoktur" diye, konuşmadı; hiç kimse tarafindan başka alternatifler de getirilmedi. 

Tamam, biz, bunu Türkiye olarak hallederiz; ama, pahalıya patlar. Burada, ilgileri olan birta
kım devletler varken ye o devletleri bu ilgiden vazgeçirmek imkânı bizim elimizde değilken, o dev
letlerle birlikte hareket etmek yolları varsa, bulabiliyorsak, bu imkânı kaçırmanın alemi yar mı
dır?!. Yoktur. 

Konuyu, tabii ki, çok daha akıllı, çok daha dikkatli incelemek gerekir. Bizim istediğimiz bu
dur. Onun için, aslında, uzatmak istediğimiz Çekiç Güç'ün süresi değildir; süre verdiğimiz şey, Çe
kiç Güç değildir; süre verdiğimiz şey, buna daha doğru bir çözüm ve düzenleme getirmeleri konu
sudur, aradığımız budur. (RP sıralarından "Allah için !".sözleri) 

Doğrudur...Evet, Allah için öyledir... 
Efendim, süremi de aştım; teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış

lar) : 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Gruplar adına, yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Şahsı adına Sayın Recep Kırış; buyurun efendim. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kırış, süreniz 10 dakikadır. 
RECEP KIRIŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi, 

Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bugün, ülkemizde görevlendirilen ve Çekiç Güç. adı verilen gücün görev 

süresinin ohbirinci defa uzatılıp uzatılmaması konusunu görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu konu gerçekten Türkiye'de bugüne kadar çok görüşüldü, konuşuldu, tar
tışıldı, hatta bu konuda kamuoyu anketleri yapıldı. Yapılan anketlerde, vatandaşlarımızın, milleti
mizin yüzde 80'ine yakın bir çoğunluğunun, Çekiç Güç'ün görev süresinin, artık, sona erdirilmesi 
gerektiği kanaatinde olduğu, bizzat gazetelerimizde yazıldı, çizildi. Başka hiçbir gerekçe olmasa 
bile, eğer, gerçekten "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyorsak; eğer, gerçekten, millete, 
milletin tercihlerine saygı duyuyorsak, bu milletin büyüklüğüne, şu Yüce Meclisin büyüklüğüne ve 
azizliğine gerçekten inanıyorsak, Türkiye'de yabancı bir gücün bulunması için, hiçbir arkadaşımın 
el kaldıracağını düşünemiyorum. 

Şunu, şahsım ve arkadaşlarım için özellikle ifade ediyorum ve duygularıma, burada, çok ge
niş bir arkadaş grubumun da katıldığına inanıyorum: Allah, bizleri, bu memlekette, yabancı bir as
kerî gücün bulunması lehinde el kaldıranlardan eylemesin... (BBP ve RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Çekiç Güç'ün gelmesi için, kalması için.ortaya sürülen gerekçeler sizce 
malum; ama, bu gerekçelerin hiçbirisinin doğru olmadığı da bugün artık biliniyor. Sizlere soruyo
rum: Çekiç Güç'ün amacı, hakikaten, Kuzey Irak'taki insanları, Saddam'ın zulmünden korumak mı? 
Çekiç Güç'e askerî'birliklerini veren Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın öncelikli hedefleri, Ku
zey Irak'taki vatandaşları korumak mı? Kuzey Irak'taki vatandaşlar, Saddam'ın zulmünden kaçıp 
Türkiye'ye sığındıkları zaman, bunlar kaç kuruş yardım ettiler; bunlar, Türkiye'ye göç eden kaç va
tandaşın elinden tuttular?.. Eğer bunlarda, zerre kadar insan haklarına saygı; eğer bunlarda, zerre 
kadar insanî endişeler olsaydı, Bosna-Hersek'tç, Çeçenistan'da, dünyanın bir başka yerinde milyon
larca insan katledilirken, kılları kıpırdardı hiç olmazsa... 

Değerli arkadaşlar, hepiniz de biliyorsunuz ki, mesele, oradaki insanların can güvenliği filan 
değil, mesele, başta petrol ve oradaki petrol kaynaklarına sahip olmak; artı, Türkiye'nin bölgede 
güçlenmesine, büyümesine mani olmak ve Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerini bozmak. 

Bakınız değerli arkadaşlar, deniliyor ki "Efendim, Çekiç Güç'ü, biz, ülkemizden kovsak bile, 
Güney Kıbrıs'a gider, Suriye'ye gider, başka bir yere gider" Gitme diye bir şey yok. Zaten, Ameri
ka'nın oralarda da birtakım üs ve tesisleri var. Bu, daha önce de ifade edildi. Suudi Arabistan'da da 
var, Ürdün'de de var, Kuveyt'te de var, Güney Kıbrıs'ta kullanabileceği İngiliz üssü de var. Peki, 
neden Türkiye'yi bu işe bulaştırıyor ve Türkiye'nin müsaadesiyle bu operasyonu sürdürüyorlar? İş
te, bu noktaya hepinizin dikkatini çekiyorum. Burada bir tezgâh var, burada bir oyun var. 

Tezgâhın birinci amacı, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini bozmak. Tezgâhın ikinci hedefi 
de, yarın, Kuzey Irak'ta ortaya koydukları statüyü, Türkiye için de gündeme getirmek, Türkiye'nin 
bir bölgesindeki insanlara, devletin kötü muamele ettiğini ileri sürerek, günün birinde, beş on sene 
sonra, belki düşündükleri başka bir zamanda, Kuzey Irak'ta, nasıl, Irak'ın bağımsızlığını, toprak bü
tünlüğünü yok etmişlerse, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de, pekala, Birleşmiş Milletlerde, birta
kım uluslararası platformlarda tartışma konusu yaptırmak. Bunun hazırlığını yapmış ve bizim eli
mizde gelecekte bulunacak kartları, şimdiden elimizden almış oluyorlar; çünkü, Türkiye, Irak'ın 
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü, bugün fiilen yok eden bu düzenlemeye "evet" derken, yarın, 
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kendisi hakkında benzer bir düzenleme gündeme getirilirse, buna karşı hangi gerekçeyle karşı çı
kabilecektir? Onun için, konu hassastır, konu, millî bir meseledir. 

. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi, burada, dikkatinizi başka bir şeye daha çekmek istiyorum. Dün
yada birçok medyada yazıldı, çizildi... Sizlere soruyorum, vicdanlarınıza soruyorum: Olay, Körfez 
Harekâtıyla başladı, Saddam'ı n, Kuveyt'i işgaliyle bu senaryolar gündeme geldi; soru şu: Acaba, 
Saddam, Kuveyt'i işgal etmeye niyet ettiği zaman, Amerika bundan haberdar değil miydi? Bundan 
haberdar değildi demek, safdillik olur. Saddam'ı her türlü silahlarla destekleyenler, yine kendileri 
olmuştur; Saddam'ı, İran'la savaşa tutuşturanlar da kendileridir; bugün, Saddam'ı iktidardan uzak-
laştırmayanlar, yine kendileridir. Bütün bunlar ortadayken, saflık göstermeye, bize karşı oynanan 
oyunları görmezlikten gelmeye gerek yok. 

Değerli arkadaşlar, peki, Körfez Harekâtından sonra getirilen Çekiç Güç'ün ortaya çıkardığı 
neticeler neler; şimdi, hep beraber bakalım: 

1. Çekiç Güç'ün bölgede göreve başlamasından sonra, maalesef, Kuzey Irak'ta uyduruk bir 
devlet kurulmuş; Irak'ın toprak bütünlüğü resmen yok edilmiştir. 

2. Türkiye'de PKK'nı'n faaliyetleri daha da artmış; PKK, özellikle Kuzey Irak'ta yuvalanma 
imkânı bulmuştur. 

3. Türkiye'nin, maalesef, Çekiç Güç konusunda vermiş olduğu bütün tavizlere rağmen, kom
şularıyla olan ilişkileri düzelmemiş ve Türkiye'nin hiçbir menfaati olmamıştır. 

Denilecek ki, efendim, biz, bu konuda birtakım tavizler veriyoruz; ama, karşılığında da elde 
ettiğimiz şeyler var... Burada, iktidar partilerine mensup arkadaşlarımız da konuştular; Türkiye'nin 
bu konuda şu avantajı vardır, şu avantajı elde etmiştir diye söyleyebildikleri hiçbir şey yok. 

Türkiye, daha, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattından, parasını ödediği petrolünü bile al
maya muvaffak olamamış, bunu bile gerçekleştirememiştir. Ben soruyorum; Amerika ve diğer, gü
ya müttefik devletler, Türkiye'nin, parasını Ödediği petrolü çekmesi konusunda bile bize yardımcı 
olmazken, Türkiye'nin, bunlara daha çok taviz vermesinin gerekçesi ve bunun makul yanı ne ola
bilir?.. 

Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek istiyorum: Bakın, son zamanlarda, Türkiye'nin sınıra-
şan suları meselesiyle ilgili olarak, Türkiye köşeye sıkıştırılmaya uğraşılıyor. 

Yine, Türkiye'de öğrenci olayları, 12 Eylül öncesini hatırlatan şekilde tırmandırılıyor. 
Ben, bütün bunların da, kendiliğinden, tesadüfen meydana gelen olaylar olmadığı kanaatinde

yim. Özellikle, Çekiç Güç konusunda yeni bir karar verme sürecine girdiğimiz bir dönemde, öğ
renci olaylarının tırmandırılması karşısında, devletin istihbarat teşkilatlarının gerekli incelemeyi 
yaparak, bu oyunun arkasındaki yabancı birtakım dış tezgâhları ortaya çıkarmalarını istiyor ve bek
liyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, bir tehditle karşı karşıyadır. Türkiye'ye "siz bizim istediğimiz ta
vizleri vermezseniz su meselesinde sizi sıkıştırırız; öğrenci olaylarıyla ilgili sizi sıkıştırırız, Yuna
nistan'ı tahrik eder, sizi köşeye sıkıştırırız" denmeye çalışılmaktadır; ama, bu Meclis bir gazi Mec
listir, bir Yüce Meclistir; bu Meclis, birtakım tehditlere pabuç bırakmayacak kadar yücedir, onur
ludur, şahsiyetlidir arkadaşlar. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Ben, artık, bu Meclisin, bu mille
tin onuruna, şerefine, haysiyetine, tam bağımsızlığına layık, onurlu, şerefli bir karar almasını bek
liyorum. • 

Cumhurbaşkanı Sayın Demirci "Çekiç Güç'ün altından yılan çıktı" diyor. Cumhurbaşkanı Sa
yın Demirel, devletin en başında bulunan bir insan olarak "Çekiç Güç'ün altından yılan çıktı" di-
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yorsa, bu Meclise düşen görev de, bu yılanın, ya başını ezmek ya da bunu ülkeden kovalamaktır. 
(BBP ve RP sıralarından alkışlar) Başkası?.. Başkası bize yaraşmaz ve yakışmaz değerli arkadaş
lar... 

Değerli arkadaşlar, burada, şunu da ifade etmek istiyorum ki: Biz, Büyük Birlik Partisi olarak, 
Çekiç Güç konusunda, öteden beri, samimî olarak, ülkemize faydalı olmadığı kanaatini ifade ettik. 
O bakımdan, Refah Partili sözcü arkadaşımın "bir tek Refah Partisi buna karşı çıkmıştır" şeklinde
ki değerlendirmesini, biraz partizan bir değerlendirme olarak bulduğumuzu, biraz insafsız buldu
ğumuzu burada ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kırış, size de, gruplara tanıdığım ek süre çerçevesinde 4 dakika süre tanı
yorum; lütfen, tamamlayın. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, şu konuyu dikkatinize getirmek istiyorum: Çekiç Güç konusunda, 
bugüne kadar meydana gelen endişelerin kaynağı belli; çok yazıldı, çizildi. Mesela, birtakım olay
lar var ki, bunlar hâlâ açıklığa kavuşturulmuş değil. Bir, Orgeneral Eşref Bitlis Paşa'nın vefatı... 
Daha evvel de, Eşref Bitlis Paşa'nın bizzat içerisinde bulunduğu bir helikopterin, Çekiç Güç'e bağ
lı güçler tarafından taciz edilmesi olayı yaşanmıştı. 

Değerli arkadaşlar, bakın, tarih 10 Ocak 1992; 10 Ocağı 11 Ocağa bağlayan gece, bir Ameri
ka Birleşik Devleri helikopterinden, Kuzey Irak'a götürülen insanî yardım malzemelerinden birkıs-
mı, Değreli'deki Türk karakoluna 2 kilometre uzaklıktaki Bisi Yaylasına bırakılıyor.O bölgede 
PKK'lılaryar ve bu tespit ediliyor. "Çekiç Güç, PKK'lılara yardım ediyor" diye bu olay basına yan
sıyor; sonra, bir açıklama yapılıyor, deniliyor ki: "efendim, Kuzey Irak'a gidecekken, helikopter yo
lunu şaşırmış, Bisi Yaylasına bu malzemeleri bırakmış" Değerli arkadaşlar, ben, şimdi, sizlerin id
rakine, vicdanına hitap ediyorum. Gece karanlığında, Irak'ta veya dünyanın başka bir yerinde, bir 
askerî üs ve tesisi önceden tespit edilen koordinatlar sayesinde, noktayı vurur gibi vuran, son dere
ce gelişmiş birtakım cihazlarla donatılmış olan bu uçaklar, nasıl oluyor dâ  koskoca Irak'ın yolunu 
şaşırıyor ve bizim bir dağımızdakivPKK'hların bulunduğu yerlere bu malzemeleri atıyorlar?!.. Gel
sinler de, bunu, bizim külahımıza anlatsınlar!.. Biz, enayi falan değiliz arkadaşlar... 

Değerli arkadaşlar, başka bir olay: Yine, Çekiç Güç'te görevli 2 Amerika Birleşik Devletleri 
helikopteri, 14 Nisan 1994'te, bildiğiniz gibi, Çekiç Güç'e bağlı F-15 uçakları tarafından vuruluyor 
ve içerisinde bizim de askerlerimizin bulunduğu 26 kişi hayatınıkaybediyor. 

Değerli arkadaşlar, başka bir soruyu daha burada gündeme getirmek istiyorum: Güya, birta
kım insanî gerekçelerle, bildiğiniz gibi, 36 ncı paralelin kuzeyi, Irak tarafından -Irak'tan ayrı- kont
rol edilmeyen bir bölge haline getirildi ve orada, yine bildiğiniz gibi, uyduruk bir yapı oluşturuldu. 
Burada, enteresan bir şey var; Musul, 36 ncı paralelin üstünde olmasına rağmen, Irak yönetimine 
bırakılmış. Bakın, dikkatinizi çekiyorum, Musul, 36 ncı paralelin üzerinde olmasına rağmen Irak'a 
bırakılmış; ama, Süleymaniye İli ve Kifri İlçesi, 36 ncı paralelin güneyinde olmasına rağmen, bu 
güvenli bölgeye dahil edilmiştir. Başka bir ifadeyle, Irak Türkmenlerinin yüzde 80'i, güvenli böl
ge olarak oluşturulan bu bölgenin dışında bırakılmış ve Irak Türkmenleri, orada, Saddam'ın insafı
na terk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım dolmak üzere olduğu için sözlerimi bağlayacağım; ama, so
nunda şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki, bizleri alıştıra alıştıra; bizleri uyuştura uyuştura, orada 
birtakım dayatmalarla karşı bırakmışlardır ve bırakmaktadırlar. 

. - 5 8 2 - . 



T.B.M.M. B : 3 0 28 .3 .1996 0 : 1 
Basında yazıldığı için şu endişemi de ifade etmek istiyorum ki, maalesef, "Efendim, bundan 

sonra, bu konu Mecliste görüşülmesin; bu yetki Bakanlar Kuruluna verilsin" gibi birtakım görüş
ler ifade ediliyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

'BAŞKAN - Sayın Kırış, 1 dakika daha süre veriyorum, tekrar süre veremeyeceğim. 

Buyurun. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Son cümlemi söyleyip bağlayacağım Sayın Başkan; teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlar, Anayasaya göre, Türkiye'de yabancı bir askerî gücün kalmasına, sadece, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilir. Dolayısıyla, böyle bir karar, hiçbir, zaman, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi by-pass edilerek", Bakanlar Kuruluna havale edilemez; çünkü, Bakanlar Ku
rulu bir icra organıdır. Halbuki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibi vardır; yasama ayrıdır, yü
rütme ayrıdır, yargı ayrıdır. Dolayısıyla, böyle bir teşebbüse de karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. 
Ayrıca, herkesi, bugüne kadar, Çekiç Güç konusunda yaptıkları beyanları, bir kere daha hatırlama
ya ve herkesi, bu konuda dosdoğru olmaya çağırıyor, dün başka, bugün başka mantığını bir tarafa 
bırakarak, bu millet karşısında ne söylemişlerse, sonuna kadar, o sözlerinin takipçisi olmaya davet -
ediyor, bütün arkadaşlarımın bu hassasiyetleri, benim kadar paylaştığına inanarak, bugün, artık, 
Çekiç Güç'ün gitmesi konusunda oy vereceklerine inanıyorum. 

Hepinizi, Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına tekrar saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırış. . 
Şahsı adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Söz hakkımı Sayın Baş'a veriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Üçüncü sırada, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş; buyurun efendim. (RP sı

ralarından alkışlar) . 
Sayın Baş, süreniz 10 dakikadır. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde bulunan Çekiç 

Güç'ün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi hakkında, şahsî görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çekiç Güç görüşmelerini, bu Parlamentoda birçok defa yaptık. Bugün olduğu gibi, Çekiç 
Güç'ün Türkiye'de bulunması veya gönderilmesi noktasındaki, görüşler, bu Parlamentoda defalar
ca konuşuldu. Zannediyorum ki, halkımız, bukonuda son.derece bilgi sahibi olmuştur. 

Bir noktadan söze başlamak istiyorum: Çekiç Güç, Türkiye'ye geldikten itibaren, Türkiye'de, 
PKK'nın faaliyetleri artmıştır, PKK'nın eylemleri yükselmiştir. Yine, bugüne kadar, PKK, Çekiç 
Güç'ün aleyhinde bir tek söz söylememiştir; hatta, Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulunmasından, Ku
zey Irak'ta bulunmasından dolayı memnuniyetini sık sık ifade etmiştir. Altı-yedi yıl önce, kalaşni-

. kof silahla eylem yapan PKK, bugün, ağır silahlarla, hayan toplarıyla eylem yapmaktadır; modern 
haberleşme cihazlarıyla kendisini donatmıştır. Sık sık gazetelerde ve Genelkurmayın da, zaman za
man raporlarında yer aldığı gibi, bu ağır silahların, en ücra noktaya kadar ulaşmasında, Çekiç 
Güç'ün helikopterleri görev yapmıştır. Yine, Çekiç Güç'ün helikopterleri, yaralı teröristlerin taşın
masında görev yapmıştır; hatta, en ücra noktalara yardım intikal ettirmesi için, pistler dahi inşa et
tiği tespit edilmiştir. 
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Türkiye-Suriye hududu, düz ve fizikî olarak kolay kontrol edilebilirdir sınırdır; Türkiye-Irak 

sınırı ise, fizikî olarak kontrolü zor bir bölgedir. Çekiç Güç'ün bölgeye gelmesinden sonra, Kuzey 
Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirilmiştir. Bu dönemde, PKK, bütün gücünü Kuzey Irak'a ta
şımış ve buradan kolay sızmalar yaparak, Türkiye'de eylemler yapmıştır. 

1991 yılından itibaren, Çekiç Güç'ün süresini, biz, bu Parlamentoda uzatıyoruz. 1991 yılından 
itibaren, sadece Rize'nin Salaha ve Güneysu deresinde 35'in üzerinde şehit gelmiş ve burada cena
ze namazları kılınarak defnedilmiştir. 

Şunu söylemek istiyorum: Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulunması, PKK eylemlerini artırmıştır, 
azaltmamıştır... 

Yine, birkaç gün önce, bir televizyon kanalında program yapan Fatih Altaylı, İncirlik'teki üs
se gitmiş; burada, kendisine, hangarların içerisinde çekim yapmasına müsaade edilmiş ve yanında
ki Türk subayı -kendisine, canlı yayında anlattığına göre- "Ben, altı yıldır burada görev yapıyorum, 
bu hangarların içerisine ilk defa giriyorum" beyanında bulunmuştur. ABD, İngiliz ve Fransız as
kerleri, bölgede yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili bilgileri Türk subaylarına vermemektedir ve 
gizlemektedir. Nitekim, o subayın, altı yıldan beri o hangara ilk defa girme itirafı bunun açık bir 
ifadesidir. 

Değerli arkadaşlar, aslında, Çekiç Güç'ün, Türkiye'deki terörü artırdığını, hatta, Türkiye'nin 
toprak bütünlüğüne dahi tehdit unsuru olduğunu, bölgede görev yapan birçok kimse zaman zaman 
ifade etmiştir; yine, siyasî yetkililer zaman zaman ifade etmiştir. 

Bugün, belki de, bu Güç'ün görev süresinin uzatılması.lehinde oy kullanacak olan Doğru Yol 
Partisi İstanbul Milletvekili,Sayın Hayri Kozakçıoğlu, bu bölgede Olağanüstü Hal Valisiyken yap
mış olduğu açıklamalarda, Çekiç Güç'e asker veren ülkelerin bu bölgede casusları bulunduğunu, ci
rit attıklarını, çok iyi Kürtçe bildiklerini ve eyleme teşvik ettiklerini söylemiştir. 

Yine, muhtemelen, bugün olumlu oy verecek olan eski Genelkurmay Başkani Orgeneral Do
ğan Güreş, Çekiç Güç'ün bölgeye yerleşmesinden sonra PKK'nın güçlendiğini, emekli olduktan 
sonra; ama, milletvekili seçilmediği o ara dönemde söylemişti. 

Yine, Çekiç Güç'ün, bölgede bir devlet kurma çalışması yaptığını, hem Ceviz Kabuğu progra
mında hem de gazetelerdeki beyanatında, Olağanüstü Hal Valiliği yapan ve bu konunun bir uzma
nı sayılabilecek olan ve de şimdi bu Hükümetin Bakanlar Kurulunda yer almış olan bir sayın ba
kan söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da, Çekiç Güç'ün altından yılan çıktığını söylemiştir. O hal
de, gerek bölgede önemli görevlerde bulunan gerekse siyasî partilerde önemli görevlerde bulunan 
ve gerekse Sayın Başbakanın, muhalefet döneminde de üzerine basa basa durduğu bu Çekiç 
Güç'ün, Türkiye'de hâlâ bulunmasına, hâlâ bunun süresinin uzatılmasına, bizi, bu Parlamentoyu 
"evet" oyu vermeye sevk eden güç nedir? Hangi güç, bu Parlamentodan yine gruplar kararıyla 
"evet" oyunun çıkmasını temin ediyor? 

Değerli arkadaşlar, Hükümet, birtakım milletlerarası görüşmeler ve bağlantılar dolayısıyla, 
Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasını, teklif olarak huzurumuza getirebilir; ama, biz, gruplar olarak, 
Hükümetin işini kolaylaştıralım, doğrusunu yapalım; ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin toprak bütün
lüğünü tehdit eden bu Güç'ün, Türkiye'de kalma süresinin uzatılmasına müsaade etmeyelim. 

Bizler, halkın karşısına çıkıp oy istediğimiz zaman, Anavatan Partisi halkın karşısına, 24 Ara
lık seçimlerinde çıkıp oy istediği zaman, Çekiç Güç'ü göndermeyi vaat etmedik mi?! Çekiç Güç'U 
göndermeyi vaat etmemize rağmen, şimdi, ne oluyor da, birkısım rantiyecilerin lehine, IMF'nin le
hine, Dünya Bankasının lehine veya Washington'un isteği doğrultusunda burada kararlar alabiliyo
ruz!.. (RP sıralarından alkışlar) 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Göndereceğiz Mustafa; hiç merak etme... 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - "Göndereceğiz" diyorsunuz ; ama, Hükümet, getirmiş olduğu 
tezkere ilç üç aylık bir süre daha istiyor. Bu üç ayı da, Çekiç Güç'te yeni bir düzenleme yapmak 
için, istiyor. Ancak, ben, şuna inanıyorum:.Bu Hükümet, üç ay sonra, Çekiç Güç gitsin diye bir tez
kere getirmeyecektir. "Yeni bir düzenleme yapacağım" diye bu tezkereyi getirmesinin sebebi şu
dur: Sayın Başbakan Mesut Yılmaz, Anavatan Partisinin U dönüşüne kılıf hazırlamak için; Anava
tan Partisi Grubunu, bundan sonraki altı aylara "evet" demeye alıştırmak için, bu üç aylık zamanı 
sizderi istiyor ve bu teklifi getiriyor. (RP sıralarından alkışlar) 

SÜHA TANIK (İzmir) - Onu sen bilemezsin Mustafa!.. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunu nereden söylüyorum?.. Bakınız, Sa
yın Mesut Yılmaz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Baş, size ek süre veriyorum; lütfen, bu süre içerisinde konuşmanızı tamam
layınız. 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) - ...24 Temmuz 1991 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısından 
sonra diyor ki "Çekiç Güç, geçici bir süre Türkiye'de bulunacak ve 30 Eylül 1991 'de görevini ta
mamlayacaktır." 30 Eylül 1991 tarihinden itibaren hükümetler değişti, başbakanlar değişti; siz, Çe
kiç Güç gitsin diye muhalefette bulundunuz; ania, şimdi, yeniden, Çekiç Güç'ün süresinin uzatıl-
masr istemiyle Parlamentonun önüne geldiniz. 

Değerli arkadaşlar, bir husus da şudur: Demokratik Sol. Parti, bir önergeyle -bu önerge kabul 
edildiği takdirde- Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulunmasını uzatacak bir oylama şekliyle Parlamento
nun önüne geldi, milletimizin önüne geldi. Bu önergede ne diyor; Demokratik Sol Parti, önergesin
de "Bakanlar Kurulunun, bu uzatma dönemini, Irak'ın yeniden bütünleşmesi sürecine gayret ede
rek, çalışarak..." diye bir madde koyuyor. Yani, şimdi, Çekiç Güç'ün süresi uzatılacak, bu dönem
de de, Bakanlar Kurulu, Irak'ın yeniden bütünleşmesini temin edecek... 

1991 yılından itibaren bütün hükümet tezkerelerine bakın. Bütün hükümet tezkerelerinde, 
"Irak'ın toprak bütünlüğünü temin etmek maksadıyla ve caydırıcılık olsun" diye prensipler yer al
maktadır. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir; 1991 yılından itibaren, bu, bütün hükümet tez
kerelerinde mevcut olmasına rağmen, Irak'ın toprak bütünlüğü teminat altına alınamadığı gibi, Tür
kiye'nin bile toprak bütünlüğü, bugün tehdit altındadır. O halde, Demokratik Sol Parti de kendisi
ne kılıf hazırlamasın ve sözünde dursun. 

Gün bugündür, gelin, Türkiye toprakları üzerinde bulunan bu yabancı gücün bu topraklarda 
bulunmasına, artık, hep birlikte son verelim. (RP sıralarından alkışlar) Jandarma Komutanımızın 
helikopterini indiren, Şemdinli'de kaymakamımızı tokatlayan bu gücün askerlerine karşı onurlu bir 
ses yükseltelim. Topraklarımızı biz koruruz. Bu duyguyla, grupların tesiri altında kalmadan, Hü
kümetin tesiri altında kalmadan oyumuzu verelim. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum; hayırlı günler diliyorum.(RP sıralarından alkış
lar) ' 

BAŞKAN -Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, İstanbul Milletvekili Mustafa Bas'in 
partisine sataşması nedeniyle konuşması 
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MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli hatip konuşmalarında, Ana

vatan Partisinin Çekiç Güçle ilgili tavrı konusunda muhalefette ve iktidarda değişiklik düşündü
ğünü ileri sürdü. Oysa, Anavatan Partisi, muhalefetteki ve iktidardaki konumu itibariyle, Çekiç 
Güç konusunda görüşlerini aynen muhafaza etmektedir. Dolayısıyla, Sayın Genel Başkana ve Gru
bumuza, bu durumda, bir açıklama hakkı doğmuştur. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyo
rum. 

BAŞKAN - Başbakan adına mı istiyorsunuz ? 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) -Grubumuz adına istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, grup sözcünüz de söyledi; tutanaklarda düzeltmek bakımından, lütfen 

yerinizden tashih edin. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Müsaade ederseniz kürsüden açıklayayım; çok 
sert ifadeler kullanıldı, (U) dönüşü, IMPye teslimiyet falan gibi... Çok kısa arz edeceğim... 

BAŞKAN - Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) • • . - , • " 

Yeni bir sataşmaya imkân vermeden, sadece (U) dönüşü konusunda, lütfen 3 dakika içinde to
parlayın efendim. • 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Çekiç Güç'ün 
süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada, bütün siyasî parti 
gruplarımız görüşlerini ifade ettiler. 

Ancak, hemen konuşmamın başında şunu ifade etmek isterim ki, ülkemizin millî menfaatları-
nı ilgilendiren konularda heyecana, hezeyanlara hiç yer yoktur. (RP sıralarından gürültüler) 

Ben inanıyorum ki, bu kürsüden... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen efendim... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Ne hezeyanı!.. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Daha bir şey söylemedim Sayın AsiltürkL 
Ben inanıyorum ki, biraz evvel burada konuşan değerli hatip kadar, en az onun kadar, burada

ki bütün üyeler, vatanseverlikte ve Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı konusunda hassastırlar! 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

Bu, Yüce Meclisin kürsüsünden, yüksek sesle, büyük nutuklar atarak, meseleyi çözme konu
suna inanmıyoruz. Şehit konusunda, ben sizlerden daha hassasım; benim bölgemden gencecik 60-
70 er şehit olmuştur!.. (RP sıralarından gürültüler) Evet... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Burada, bağırarak ve heyecanlanarak, ülkemizin mil

lî menfaatları konusunda, özellikle de bir mutabakat içerisinde olmamız gereken konularda netice 
almamız mümkün değildir. 

Ben, söz alma gerekçemi ifade etmek istiyorum. Anavatan Partisi, muhalefette, Çekiç Güç ko
nusundaki görüşleri ne ise, bugün de görüşlerini aynen muhafaza etmektedir. (RP sıralarından gü
rültüler) 

Arkaya dolaşmadan, takıyye yapmadan, Anavatan Partisi, görüşlerini ısrarla savunmaya de
vam edecektir. 

Yüce Genel Kurula saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Ne hezeyanı! sen yapıyorsun!.. 
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BAŞKAN - Sayın Asiltürk, bir saniye... 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmacı, konuşmamı "hezeyan" diye nitelen
dirmiş, bana sataşmıştır; söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Baş, yalnızca "hezeyan" sözcüğüyle ilgili olarak, yeni bir sataşmaya mey
dan vermeden... Aksi takdirde, bunu sürdürmek durumunda kalırız devamlı olarak; lütfen... 

Buyurun. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmam esnasında (U) 
dönüşünden bahsettim. Kendisini çok sevdiğim, beraber de futbol oynadığımız kardeşim "hezeyan" 
diye bir tabir kullandı. Sayın Başkan, bununla ilgili söz verdiler; teşekkür ediyorum. 

Ne söylemek istedim?.. 1992 altıncı ayı, 1993 onikinci ayı, 1994 altıncı ayı, 1994 onikinci ayı, 
1995 altıncı ayı ve 1995 onuncu ayında, Anavatan Partisi, Çekiç Güç oylamalarında, birinci oyla
mada 2 kabul, 73 ret oyu vermiş; ikinci oylamada 74 ret oyu vermiş, kabul oyu vermemiş; üçüncü 
oylamada 2 kabul, 64 ret oyu vermiş; dördüncü oylamada 82, beşinci oylamada 69, son oylamada 
42 ret oyu vermiş, hiç kabul oyu vermemiş. Demokratik Sol Parti ise, bütün bu oylamalarda hiçbir 
kabul oyu vermemiş; 6 tane, 3 tane, 4 tane, 9 tane, 10 tane, 8 tane -o zamanki milletvekili sayısına 
göre-ret oyu vermiş. 

Şimdi, bu, (U) dönüşü müdür, daha keskin bir dönüş müdür, takdirinize bırakıyorum; saygılar 
sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 1996 tarihinden 

itibaren üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/137) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylayacağımız Başbakanlık tezkeresiyle ilgili bir önerge 

vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararına ait tezkereye, 8 nci satırda yer alan "... güvenlik içinde devamını sağlamak ama
cıyla" ibaresinden sonra ve "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi..." ibaresinden önce gelmek 
üzere, aşağıdaki sözlerin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. . ; 

Bülent Eceyit 
DSP Genel Başkanı 

İstanbul 
• Hasan Hüsamettin Özkan Mümtaz Soysal 

İstanbul Zonguldak 
"Ancak, şimdiye kadar yapılmış olan uygulamalarla ve Irak'ın fiilen bölünmüş olmasıyla, Ku

zey Irak'ta yaşayanlara da Türkiye'ye de huzur getirilmemiş olduğu, Kuzey Irak'taki otorite boşlu
ğundan yararlanan terör örgütünün Türkiye'ye kitlesel sızma olanağını elde ettiği ve o yüzden ül
kemizdeki bölücü terör eylemlerinin tırmanışa geçmiş bulunduğu, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu-
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nun aynı zamanda bölge halkının ezilmesine ve iç çatışmalardan büyük zarar görmesine neden ol
duğu gözönünde tutularak, Bakanlar Kurulunun bu uzatma dönemini, Irak'ın yeniden bütünleşme
si, bütünleşme sürecinde Irak'taki Kürt ve Türkmen kökenli Irak yurttaşlarının huzurunun ve gü
venliğinin ve insanlık haklarının etkili kurallara dayandırılması ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin 
kesin olarak sağlanması için kararlı ve etkin girişimlerde bulunmak üzere değerlendirmesi koşuluy-
la,..." 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şimdi, Sayın Başkanım, bu önergenin oylanması, kanaatimce, 

İçtüzüğe göre mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü, İçtüzüğümüzde değişiklik önergeleri, sa
dece kanunların yapılması faslında yer almaktadır; yani, görüşülmekte olan kanunun maddelerin
de, fıkralarında değişiklik yapmaya matuftur ve kanunların yapılması dışında da herhangi bir ko
nuda değişiklik önergesi verileceğine dair bir hüküm yoktur; bu bir. 

İkincisi, olağanüstü hal önergelerinde değişiklik Önergesi verilebileceği hususunda Anayasa
da hüküm vardır ve o değişiklik önergeleri de sadece olağanüstü halin süresiyle ilgilidir, illeriyle 
ilgili değildir. 

Şimdi, burada, daha önce, 26.6.1992'de ve 24.12.1992'de yine böyle Çekiç Güç görüşmelerin
de değişiklik önergeleri -bir teamül başlatılmış gibi-verilmiştir. Belki, Başkanlıkça bir takdir söz 
konusudur; ama, İçtüzüğe aykırı bir durumla karşı karşıya bulunmaktayız; dolayısıyla, bu yanlış 
uygulamalar, bizim, bugün, burada, bir yanlış uygulama daha yapmamızı gerektirmez. 

Bu bakımdan, Yüksek Başkanlıktan, bu önergenin işleme konulmamasını ve yanlış uygulama
lara devam edilmemesini, Refah Partisi Grubu adına talep ediyorum. 

BAŞKAN - Uyarınız için teşekkür ediyorum Sayın Kazan. 
Eğer, yanlış anlamadıysam, Anayasanın 121 inci maddesinin, Başbakanlık tezkereleri konu

sunda, yalnızca olağanüstü hal için değişiklik önergesi verilebileceği ve İçtüzüğümüzün de bunu 
amir olduğunu söylüyorsunuz. , 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Efendim, Anayasanın 121 inci maddesi, açık olarak, olağanüs
tü hal tezkerelerinde ve sadece burada önerge verilebileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla, daha ön
ce, olağanüstü hal müzakerelerinde böyle bir önerge verilmiştir; ama, bunun dışında, Başbakanlık
tan veya hükümetten gelmiş önergeler üzerinde değişiklik tezkeresi verilebilir diye bir durum söz 
konusu değil. 

Eğer, Hükümet, gerçekten, biraz önce verilmiş olan o önergeyi tasvip ediyorsa, o zaman, lüt
fen, Başbakanlık tezkeresini çeksinler, o önergenin muhtevasına göre yeniden şekillendirsinler; on
dan sonra oylansın. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Kazan. 

Sayın Kazan, konuyu değerlendirdik; Başkanlığımız, Anayasanın bu maddesinin, sizin ortaya 
koyduğunuz biçimde yorumlanarnayacağı inancındadır. Çünkü, Anayasanın 119, 120 ve 121 inci 
maddeleri, olağanüstü hal konusunda süre belirtmektedir. Anayasanın 121 inci maddesinde bu ko
nuda getirilen istisna, Anayasada belirlenen sürenin dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 
değişebileceği yolundadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Olağanüstü halde. 

BAŞKAN - Olağanüstü halde. 
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Dolayısıyla, olağanüstü halde, Anayasada belli olan sürenin dahi değişmesine yönelik bir de

ğişiklik önergesi, şimdi, olağanüstü hal dışındaki başka Başbakanlık tezkereleriyle ilgili sınırlayıcı 
bir hüküm olarak ele alınamaz görüşündedir Başkanlık. 

Ayrıca, Başkanlığımız, bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin teamül niteliği kazanmış 
yerleşik uygulamalarına da bakarak, bu önergeyi işleme koyma kararındadır. 

Sizin dediğiniz gibi, yalnızca 2 oylamada verilmemiştir değişiklik önergesi; Çekiç Güç konu
sunda, bu Meclis tarafından bugüne kadar 11 oylama gerçekleştirilmiş, 6'sında değişiklik önergesi 
verilmiş ve bu önergelerden bir tanesi (26.6.1992 tarihindeki değişiklik önergesi) Türkiye Büyük ' 
Millet Meclisi kararı olarak kabul edilmiştir. Yani, Çekiç Güç'ün süre uzatımıyla ilgili uygulama, 
değişiklik önergesiyle gerçekleşmiştir. Başbakanlık tezkereleriyle ilgili olarak, önergelerin verile
memesi, İçtüzüğümüze göre de, bir temenni ya da yeni bir tezkere niteliğinde olması halindedir. 
Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerleşmiş uygulamaları, bu konuda, bazı önergelerin, geç
mişte, temenni ya da yeni tezkere niteliğinde olduğu için, reddi yolunda gelişmiştir. Ancak, şu an, 
önümüzdeki önerge, tezkereyle ilgili somut bir durumu, açık bir durumu, temenninin ötesinde ve 
yeni bir tezkere niteliği taşımayan bir önerge niteliğindedir. Bu nedenle, işleme koyacağız efendim. 

Sağ olun. 

Şimdi, önergeyi yeniden okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararına ait tezkereye, 8 inci satırda yer alanV... güvenlik içinde devamını sağlamak ama
cıyla" ibaresinden sonra ve "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi..." ibaresinden önce gelmek 
üzere, aşağıdaki sözlerin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bülent Ecevit 

DSP Genel Başkanı 

İstanbul 

Hasan Hüsamettin Özkan Mümtaz Soysal 

Zonguldak İstanbul 

"... Ancak, şimdiye kadar yapılmış olan uygulamalarla ve Irak'ın fiilen bölünmüş olmasıyla, 
Kuzey Irak'ta yaşayanlara da Türkiye'ye de huzur getirilmemiş olduğu, Kuzey Irak'taki otorite boş
luğundan yararlanan terör örgütünün Türkiye'ye kitlesel sızma olanağını elde ettiği ve o yüzden ül
kemizdeki bölücü terör eylemlerinin tırmanışa geçmiş bulunduğu, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu
nun aynı zamanda bölge halkının ezilmesine ve iç çatışmalardan büyük zarar görmesine neden ol
duğu gözönünde tutularak, Bakanlar Kurulunun bu uzatma dönemini, Irak'ın yeniden bütünleşme
si, bütünleşme sürecinde Irak'taki Kürt ve Türkmen kökenli Irak yurttaşlarının huzurunun ve gü
venliğinin ve insanlık haklarının etkili kurallara dayandırılması ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin 
kesin olarak sağlanması için kararlı ve etkin girişimlerde bulunmak üzere değerlendirilmesi koşu
luyla,..." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık tezkeresini, kabul edilen önerge doğrultusunda aldığı son şekliyle okutup, oyları
nıza sunacağım: • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yönelen ve 
sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda, ekonomik ve sosyal düze
nimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, 
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere manî olmak, Kuzey 
Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluş
larınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla; ancak, şimdiye kadar 

. yapılmış olan uygulamalarla ve Irak'ın fiilen bölünmüş olmasıyla, Kuzey Irak'ta yaşayanlara da 
Türkiye'ye de huzur getirilmemiş olduğu, Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanan terör ör
gütünün Türkiye'ye kitlesel sızma olanağını elde ettiği ve o yüzden, ülkemizdeki bölücü terör ey
lemlerinin tırmanışa geçmiş bulunduğu, Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun aynı zamanda bölge 
halkının ezilmesine ve iç çatışmalardan büyük zarar görmesine neden olduğu gözönünde tutularak, 
Bakanlar Kurulunun bu uzatma dönemini, Irak'ın yeniden bütünleşmesi, bütünleşme sürecinde 
Irak'taki Kürt ve Türkmen kökenli Irak yurttaşlarının huzurunun ve güvenliğinin ve insanlık hak
larının etkili kurallara dayandırılması ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin kesin olarak sağlanması için 
kararlı ve etkin girişimlerde bulunmak üzere değerlendirilmesi koşuluyla, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinin 688 sayılı kararı da gözönünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort-II" Huzur Harekâtı 
çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 1996 tarihin
den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına; Çokuluslu Güç'ün yapısı, Güç'e bağlı yabancı ülke silahlı 
kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin Güç'e katkısı ve bu 
Güç'ün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde ha
rekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine gö
re izin verilmesini arz ederim. , • ' • 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Kabul edenler... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, önergemiz var... 
BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresinin, kabul edilen önerge doğrultusunda aldığı son şeklini 

oylarınıza sunacağım; ancak, açık oylama şeklinde yapılmasına dair önergeler vardır; okutup, işle
me koyacağım... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çekiç Güç tezkeresi oylamasının açık oyla yapılmasını saygıyla arz ede-
'riz. • 

Şevket Kazan Hüseyin Ceylan 
Kocaeli Ankara 

Musa Demirci İlyas Arslan 

Sivas Yozgat 

Kazım Arslan Yakup Budak 

Yozgat Adana 

Sıtkı Cengil Musa Okçu 

Adana Batman 
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Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Ahmet Doğan 
Adıyaman 

Alaaddin Sever Aydın 
Batman 

Ccmalettin Lafçı 
Amasya 

Şevki Yılmaz 

Rize 

28.3.1996 0 : 1 
Ömer Naimi Barım 

Elazığ 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Murtaza Özkanlı 

Aksaray 
Ahmet Bilge 

Ankara 
Zülfikâr Gazi 

Çorum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 
1996 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin oylamasının, İç
tüzüğümüzün 119 uncu maddesine göre açık oyla yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Zeki Çakan 
Bartın 

Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Mehmet Ali Altın 

Kırşehir 
Ahmet Bilgiç 

Balıkesir 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Ali Yavuz 

Konya 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 
Ali Bilici 

Adana 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Halil Yıldız 
İsparta 

Ümran Akkan 
Edirne 

Necmettin Dede 
Muş 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açık oylama önergelerinin imza sahibi yetersayıda milletve
kili salonda hazır bulunuyor; bunurt için, kendilerini ayrıca aramayacağım. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım; ancak, çalışma süremizin so
nuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu bakımdan, gündemimizin "Sunuşlar" kısmının sonuna kadar ça
lışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
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Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula

sını atması suretiyle, yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya "çekin-
ser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutuları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve 

kâtip üye seçimini yapacağına ilişkin Başkanlık açıklaması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamadan sonra vaktinizi almamak için, bir konuda duyu

ru yapmak istiyorum. Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve TUR
BAN Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/2) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, dünkü toplantısında görev bölümü yapamamıştır. Bu ne
denle, bu komisyon üyelerinin 2 Nisan 1996 Salı günü saat 13.30'da anabina, birinci bodrum, ge
nel evrak karşısındaki 475 No'lu Meclis Araştırması Komisyonları Salonunda toplanarak, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. Komisyonun toplantı yer ve sa
ati, ayrıca ilan tahtasına asılmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31Mart 1996 tarihinden 

itibaren üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/137) (Devam) 
BAŞKAN - Oy kutları 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 süresi

nin 31 Mart 1996 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına Anayasanın 92 nci maddesi uya
rınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresinin açık oylama sonucunu arz ediyorum: 

, Kullanılan oy : 516 
Kabul: 230 
Ret: 196 
Çekinser: 69 
Geçersiz : 21 

Bü sonuçla, Çekiç Güç'ün görev süresinin üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi kabul edilmiştir; hayırlı olsun efendim. 

Gündemde yer alan işleri görüşmek için, 2 Nisan 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.16 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara-Samsun Karayolundaki Mamak Köprüsü 
ile DSİ kamp yeri arasına bir üst geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Mehmet Keçecilerdin yazılı cevabı (71181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Adnan Keskin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 15.1.1996 
Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Ankara-Samsun E-23 Karayolunun Mamak köprüsünden - DSİ kamp yerine kadar olan mev
kide hemen hemen her gün ölümle sonuçlanan trafik kazası olmaktadır. Bu kazaların büyük bir bö
lümü aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelmektedir. 

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatına mal olan bu tür üzücü olaylara meydan verme
mek üzere Mamak köprüsü - DSİ kamp yeri arasında üst geçit yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C ' 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28.3.1996 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25 2/A - 478 
Konu : Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 

Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.i 0.00.02-7/181-237/420 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Bakanlığımıza yönelttiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 

Mamak köprüsi ile DSİ kampı arasında yer alan Yeşilbayır mevkiine bir yaya üst geçidi ya
pılması 30.5.1991 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünce kararlaştırılmış olup, inşasına baş
lanmıştır. Ancak, bu kesimdeki orta refüjde yer alan enerji nakil hattının Türkiye Elektrik Kurumu 
tarafından kaldırılmaması nedeni ile yaya üst geçidi tamamlanamamıştır. Enerji nakil hattı sorunu, 
ancak 1995 yılında çözümlenebildiğinden söz konusu inşaatın 1996 yılı içerisinde bitirilmesine ça
lışılacaktır. 

6,5 Km. uzunluğunda olan Mamak köprüsü ile DSİ kampı arası, Gölbâşı:Bayındır Barajı iyi
leştirme projesi kapsamında, ek'de yer alan krokide görüldüğü üzere 4 adet köprülü kavşak yapımı 
tasarlanmıştır. ..Bunlardan sadece Bayındır Kavşağı, otoyollar yapım programından köprülü kavşak 
olarak inşa edilmekte olup, yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Mamak köprüsünün bulunduğu 
kesimde yapılması talep edilen yaya alt geçidi inşaatının belediyenin malî sorumluluğunda ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili teknik esas ve standartlarını sağlayacak şekilde ele 
alınmasının uygun olacağı adı geçen belediye başkanlığına bildirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Keçeciler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

_ 5 9 3 _ 



T.B.M.M. 15:30 28,3 .1996 0 : 1 

KUÇUK KAYAŞ 

- 5 9 4 -



T.B.M.M. B : 3 0 28 .3 .1996 0 : 1 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Modern Ofis Makineleri Şirketi ile Ant Elekt

ronik Firması arasındaki ilişkiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğ
lu'nun yazılı cevabı (71208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1:1996 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. Ant Elektronikle, Modern Ofis Makineleri Şirketi ne zamandan beri alışveriş yapmak
tadır, bu batan paradan önce ne kadarlık mal alışverişinde bulunulmuştur, ödemeler nasıl yapılmıştır? 

Soru 2. Kamu ortaklığına bağlı Modern Ofis Makinelerinin Ant Elektronik 1992 fiyatlarıyla 
361 milyon TL'lik malzeme verilerek batırıldığı doğru mudur? 

Soru 3, Ant Elektronik kime aittir, şirket ise yönetim kurulunda bulunanların isimleri ve şir
ketin kuruluş tarihi ile sermayesi nedir? 

Soru 4. 1992 yılında olduğu iddia edilen bu satış mahkemeye verilmesi niçin geciktirilip de 
1993 yılının yedinci ayına bırakılmıştır? 

Soru 5. Eski bayi dahi olunsa bugünün parasıyla bir trilyondan fazla paraya tekabül eden bu 
satışlar için niçin banka mektubu alınmamıştır? 

Soru 6. Modern Ofis Makineleri as yönetim kurulu üyeleri ne zaman atanmıştır, isimleri ne
dir-genel müdür ne zaman atanmıştır, birinci derecede imza yetkilileri kimlerdir? 

T.C. ' • ' . . - ' 
Devlet Bakanlığı 27.3.1996 

Sayı: B.02.0.002/82 - 7/208-290 
Konu : Sayın Halit Dumankaya'nın 

Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 9.3.1996 gün ve 7/208-290 sayılı yazı
lı soru önergesi. 

İlgide kayıtlı soru önergesinde sözü edilen Modern Ofis Makineleri acili firma özelleştirme 
kapsamında bulunmadığından önergede konu edilen hususlar hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgileriniz ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 

3. - Sivas Milletvekili Nevzat Yanmaz'ın, bakanlıkça yayımlanan yabancı bir yazara ait kita
ba ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevzat Yanmaz 

Sivas 
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Türk Milletinin inanç ve değerlerine ağır eleştiri ve hakaretler içeren, "İstanbul ve Anadolu'ya 

Seyahat Günlüğü" adlı Hans Dernschvvam'ın kitabının, toplum vicdanında açtığı yaraların, derinli
ğini ifade edebilmek ve bu yaraların bir an önce sarılmasına katkıda bulunabilmek için; aşağıdaki 
sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Adı geçen kitap bakanlığınıza kim veya kimler tarafından tavsiye edildi? 
2. Adı geçen kitabı, hiç inceleme imkânı bulabildiniz mi? Bu kitap bilginiz dahilinde mi ya

yınlandı? , 
3. Türk ve Müslümanlığa, iğrenç hareketlerde bulunan kitabın, sizce milletimizin kültürüne 

getireceği fayda nedir? 
4. Kültür Bakanlığının görevi, Türk İslam Kültürünü yaymak ve geliştirmek mi? Yoksa yoz

laştırmak baltalamak mıdır? 
5. Bu kitabı yayınlarınız arasından çıkarmayı düşünür müsünüz? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 28.3.1996 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.l 6.0.APK.0.12.00.01-940-92 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B'.M.M. Başkanlığının 15 Mart 1996 gün, KAN.KAR.MÜD. 7/395-657/1446 sayılı yazısı. 
Sivas Milletvekili Sayın Nevzat Yanmaz'ın "Bakanlıkça, yayımlanan yabancı bir yazara ait ki

taba ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Agâh Oktay Güner 
Kültür Bakanı 

Hans Dernschvvam'ın "İstanbul'dan Anadolu'ya Seyahat Günlüğü" eseri Prof. Dr. Yaşar Önen 
tarafından dilimize çevrilmiş, Bakanlıkça, 1988 ve 1992 yılında olmak üzere iki defa basımı ger
çekleştirilmiştir. 

1953 yılında Viyana'dan İstanbul'a gelen eserin yazarı Hans Dernschvvam, Macaristan'dan 
Amasya'ya kadar gezip gördüklerini "günlük" tarzında kaleme almıştır. O dönemin; ekonomik kül
türel ve sosyal yönlerini, sanatlarını, örf ve âdetlerini ayrıntılarıyla günlüğüne geçirmiştir. 

Yazar bu seyahat günlüğünde mütercimin de ifade ettiği gibi Osmanlı İmparatorluğunun Ka
nunî dönemine ait coğrafî, sosyal ekonomik, askerî ve idarî bilgiler vermiştir. Bu bilgiler ilmî yön
den araştırma yapacaklara kaynak teşkil edebilir. 

Ancak; yazarın koyu bir protestan olması sebebiyle Türk korkusu ve Türk düşmanlığından 
kendisini kurtaramadığı bir gerçektir. Bu özelliği ise Ö'nu Türkler ve müslümanlık hakkında süb
jektif olarak haksız ithamlarda bulunmaya, ön yargılı davranmaya itmiştir. Yer yer Türklerin bazı 
meziyetlerine temas ederek takdirini belirtse de değerlendirmelerine genellikle ön yargıları hâkim 
olmuştur. 

Sonuç olarak; sık sık yanlış bilgi ve tespitlerle dolu böyle bir eser; 1988 yılında eski Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın M. Tınaz Titiz zamanında 5 000 adet, 1992 yılında Kültür eski Bakanı Sayın 
D. Fikri Sağlar'ın döneminde ise 8 000 adet olarak basımı yapılmıştır. 

Kitap hakkındaki uyanlarınıza teşekkür ediyorum. Bundan böyle yayın politikamızın temeli
ni millî kültürümüz oluşturacaktır. 

- 5 9 6 -



T.B.M.M. B : 3 0 28 .3 .1996 0 : 1 
Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün Görev Süresinin, 31 Mart 1996 Tarihinden 

İtibaren Üç Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresine 
Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
H.İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yabuz . 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 

Üye Sayısı 550 
Kullanılan Oy 516 Kabul ed 

Kabul Edenler 230 

Reddedenler 196 , 
Çekinserler 69 
Geçersiz Oylar 21 
Oya Katılmayanlar 34 

Açık Üyelikler — 

(Kabul Edenler) 

Nejat Arsevcn BALIKESİR 
Saffet Arıkan Bedük Abdülbaki Ataç 

Cemil Çiçek Safa Giray 

Ünal Erkan Hüsnü Sıvalıoğlu 

Mehmet Gölhan İlyas Yılmazyıldız 

Agâh Oktay Güner BARTIN 

İrfan Koksal an Zeki Çakan 

Mehmet Sağdıç Koksal Toptan 
BATMAN 

İlker Tuncay 
Ataullah Hamidi 

ANTALYA 
Faris Özdemir 

Osman Berberoğlu BAYBURT 
Hayri Doğan Ülkü Güney 
Emre Gönensay BİLECİK 
İbrahim Giirdal Bahattin Şeker 
Sami Küçiikbaşkan BİTLİS 
ARTVİN Edip Saf der Gaydalı 
Hasan Ekinci BOLU 
Süleyman Hatinoğlu ' Avni Akyol' 
AYDIN Necmi Hoşver 
Cengiz Altınkaya BURDUR 
Ali Rıza Gönül Mustafa Çiloğlu 
Nahit Menteşe Yusuf Ekinci 
İsmet Sezgin BURSA 
Yüksel Yalova Abdülkadir Cenkçiler 
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Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bulgun 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
M. Salim Ensarioğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Cihan Paçacı 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 

B : 3 0 2 8 . : 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir ' 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Ali Uyar 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er ^ 

Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı ' 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu, 
Ahat Andican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Hasan Tekin Enerem 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
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Hayri Kozakçıoğlu 

• Emin Kul 
Necdet Menzir 
Yusuf Namoğlu 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Gençay Gürün 
Mehmet Köstepen 
MetinÖney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Osman Çil sal 
Ayvaz Gökdemir 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 



T.B.M.M. 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 

Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Ömer Demir 

KİLİS 
Doğan Güreş 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 

İsmail Kalkandelen 

Hayrettin Uzun 

KONYA 
Ahmet Alkan 

Necati Çetinkaya 

Ali Günaydın 

Mehmet Keçeciler 

Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
İsmaiJ Karakuyu 

MALATYA 
Miraç Akdoğan 

Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Abdullah Akarsu 

Rıza Akçalı 

Tevfik Diker ' 

Ayseli Göksoy 

Sümer Oral 

Ekrem Pakdemirli 

Yahya Uslu 

MARDİN 
Muzaffer Ârıkan 

Süleyman Çelebi 

Mahmut Duyan 

Ömer Ertaş 

MUĞLA 
İrfettin Akar 

15:30 
Lale Aytaman 

Mustafa Dedeoğlu 

Enis Yalım Erez 

MUŞ 
Necmettin Dede 

Erkan Kemaloğlu 

NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 

NİĞDE 
Doğan Baran 

Akın Gönen 

ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 

Nabi Poyraz 

Refaiddin Şahin 

RİZE 
Avni Kabaoğlu 

Ahmet Kabil 

Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 

Ertuğrul Eryılmaz 

Ahmet Neidim 

Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 

Nafiz Kurt 

Biltekin Özdemir 

Adem Yıldız 

SİİRT 
Nizamettin Sevgili 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 

SİVAS 
Tahsin, Irmak 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

28 .3 .1996 O : 1 
Necmettin Cevheri • 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

ŞIRNAK 

Bayar Ökten 

Mehmet Tatar 

Mehmet Salih Yıldırım 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 

Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 

Metin Gürdere 

TRABZON 

Eyüp Aşık 

Yusuf Bahadır 

İbrahim Cebi 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Yıldırım Aktürk 

Hasan Karakaya 

VAN 
Mustafa Bayram 

Şerif Bedirhanoğlu 

Mahmut Yılbaş 

YALOVA 
Cevdet Aydın 

Yaşar Okuyan 

YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 

Lütfullah Kayalar 

İsmail Durak Ünlü 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

Ömer Barutçu 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 

Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilgi 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Şaban Karataş 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Arif Ahmet Denizolgun 

B : 3 0 28.3 
(Reddedenler) 

Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL ~ 

Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdul haluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 

1996 0 : 1 

ZülfikârGazi 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hati poğl u 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
ÖmerÖzyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR t 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Arçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atıla Sav • 
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Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
OyaAraslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
İSTANBUL 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Ali Şahin ' " • ' 

B : 3 0 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mi kail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 

Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

28 . 3 .1996 O : 1 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
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Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükarİzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 

B : 3 0 2 8 . 3 

Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

Şeref Malkoç 

İsmail İlhan Sungur 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

1996 0 : 1 

- VAN. 
Maliki Ejder Arvas 
Fethull ah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 

.ADANA 
İbrahim Yavuz Bildik 
Mehmet Büyükyılmaz 
Tuncay Karay tuğ 
Arif Sezer 
ANKARA 
Gökhan Çapoğlu 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Metin Şahin 
AYDIN 
Sema Pişkinsüt 
BALIKESİR 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 

(Çekinserler) 

Hayati Korkmaz 
ÇANAKKALE 
Hikmet AyÜın 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Ali Ilıksoy 
Mustafa Yılmaz 
HATAY 
Ali Günay 
İÇEL 
Abdülbaki Gökçel 
Mustafa İstemihan Talay 
İSTANBUL 
ZiyaAktaş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Bülent Ecevit 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 

Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Şükrü Sina Gürel 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Bekir Yurdagül. 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
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MANİSA 
Hasan Gülay 
Cihan Yazar 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
ORDU 
İhsan Çubuk 
Müjdat Koç 

AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
ANKARA 
Yücel Seçkiner 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 
BOLU 
Abbas İnceayan 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
HATAY 
Levent Mıstıkoğlu 

ADANA 
Erol Çevikçe 
AFYON 
Kubilay Uygun 
ANKARA 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BURSA 
Ali Osman Sönmez 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin 
DİYARBAKIR 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 

B : 30 28 . 3 

SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 

(Geçersiz Oylar) 
Hüseyin Yayla 
İSTANBUL 
Refik Araş 
Ahmet Tan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
KAYSERİ 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 

(Oya Katılmayanlar) 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
İÇEL 
D. Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Tayyar Altıkulaç 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Mehmet Fuat Fırat 
Cefi Jozef Kamhi 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Altan Öymen 
Güneş Taner 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Rıfat Serdaroğlu 
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Bayram Fırat Dayanıklı 
TRABZON 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
ZONGULDAK 
Tahsin Boray Baycık 
Mümtaz Soysal 

KONYA 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 
NİĞDE 
Ergun Özkan 
TEKİRDAĞ 
Enis Sülün 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
ZONGULDAK 
Hasan Gemici 

Ufuk Söylemez (B.) 
KAYSERİ 
Abdullah Gül 
İbrahim Yılmaz 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratl ıoğlu 
ORDU 
Şükrü Yürür 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Murat Karayalçın 
SİNOP 
Yaşar Topçu 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
30 UNCU BİRLEŞİM 28 . 3 . 1996 PERŞEMBE Saat : 15.00 

'. -, • ; ı " . , • . : 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün Görev Süresinin, 31 Mart 
1996 Tarihinden İtibaren Üç Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

. ' • ; • ' / : • . • : • , . . 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
' YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

— 1 — 



5 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER , 

4. __ Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) 

5. _ Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

, ö. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri. uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — "Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
fiespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — İstanbul Milletvekili ' Hal'ît Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) , 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

13. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

i 
14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 

usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

15.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

17. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

18. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) -

19. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 .arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

20. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci,; İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

21. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23 .— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırıılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci,-içtüzüğün' 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecllis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) ^ 

28.— İstanbul Milletvekili Algan I-Iacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Konya Milletvekili Veysel Candan yo 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) . 

30. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

31 — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted-
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birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesıi (10/42) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci5, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

34. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba- . 
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

36. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) • 

37. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatifi erindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi (10/48) 

38. —'İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları limzalandığı iddıialarınm araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/49) 

39. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 
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I. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

• ' 2^ —; istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü, soru önergesi (6/3) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şafoin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergemi (6/5) 

5. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, soğan üretimindeki-fazlalığın değer
lendirilmesine ilişkin Tarım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — izmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, izmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

j . — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, iş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 

8. —• Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Afcın'ın, Ordu - Mesudiye İmam - Ha
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

9. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so-
hu önergesi (6/11) 

10. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

II. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

12. — Elazığ Milletvdkili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına; ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

13. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Tren yolu ve İstasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

14. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 
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15. —- Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

16. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

17. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

18. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/20) 

19. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 
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