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III. — YOKLAMALAR 
IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 

Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özel
likle Şırnak olaylarında ve ülkede giderek tırmanan terör ve anarşiyi önlemede 
başarısız kaldığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, basında yer alan "bir fir

maya zehirli artık ithaline izin verildiği" iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/230) 

2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokole ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/241) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, fındık üreticilerinin sorunlarına, ilan edilen fındık 

taban fiyatına ve ürün bedelinin peşin ödenmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, dünyada değişen coğrafî, siyasî, iktisadî, dinî, etnik 
sınır ve dengeler ve Türkiye'nin bu değişim karşısındaki tutumu ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesin
de hâkim ve savcının teröristlerce şehit edilmeleri, 

Manisa Milletvekili Tevfik Diker de, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çı
kan sosyal ve ekonomik sorunlar, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da gelişen milliyetçilik hareketle
ri, Azeri - Ermeni anlaşmazlığı ve çözüm yolları, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin zaman içe
risinde bir Türk ortak pazarına dönüştürülebilmesi bakımından eğitim ve dil birliği sağlanma
sı için çalışmalara başlanılması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan : 
Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Ba

kanı Necmettin Cevheri'nin, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün; 
Almanya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dö

nüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, 
İspanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönüşüne 

kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 
Mısır ve İspanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Tu

rizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
İstanbul Milletvekili Namı Çağan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin 22 Eylül'1992 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 28 Eylül - 2 Ekim 1992 tarihleri arasında Mos

kova'da yapılacak olan İkinci Uluslararası Genç İşadamları ve Siyasî Liderler Toplantısı için 
vaki davete üç parlamenterle icabet edilmesine, 

İlişkin tezkereleri kabul edildi. 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, gerçekleri çarpıtarak halkı aldat

tığı ve böylece suçluları korumayı görev haline getirdiği iddiasıyla İçişleri Bakanı İsmet Sezgin 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/8) gündeme alınmasının, yapılan öngö-
rüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

23 Eylül 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.10'da son verildi. -
Yasin Hatipoğlu 

Başkanvekili 
Halil İbrahim Artvinli Cengiz Üretmen 

Kocaeli Manisa 
Kâtip Üye . Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
23 . 9 . 1992 Çarşamba 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği Anlaşma

sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin îlke ve Amaç
ları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair'Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

3. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve İflas Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Milletvekili Meh
met Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 üncü Maddesinin 
2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 
2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

4. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare
si Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
(GÜNDEME) 

5. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/271) 
(S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

6. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaşürma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/272) 
(S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

7. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Diplomatik 
İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlandırılmalarına ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) (GÜNDEME) 
• 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bi
lim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/281) (S. Sa
yısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma, ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (17302) (S. Sayısı: 156) (Da
ğıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Ant
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 
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11. — Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kültür An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) (GÜNDEME) 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 160) 
(Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

14. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hiz
met Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) (GÜNDEME) 

15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/409) 
(S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/420) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde giderek'ar
tan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.9.1992) 

3. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal 
Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.9.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak - llyaslı Belde yolunun ne zaman asfalt
lanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.9.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emet Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1992) 

3. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.C.D.D. ekspreslerinin Kütahya Garında dur
mamasının nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.9.1992) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı'ya bağlı Göbel Köyü İlko
kuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.9.1992) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya SSK Hastanesi Yoğun Bakini Ünite
sinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1992) 
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6. — tstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ceylanpınar ve diğer belediyelerde yapılan 
teftişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.9.1992) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankasınca bir işadamına açıldığı id
dia edilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.9.1992) 

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, özel televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1992) 

9. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, 18.8.1992'de Şırnak'ta güvenlik kuvvetlerince 
gözaltına alındıktan sonra kaybolan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/357) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.9.1992) 
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BtRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Değerli üyelerin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'ye kadar yoklama yapıldı) 
Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, bugünkü gündem nazarı itibara alındığı için, gündem dışı talepler 

yerine getirilememiştir. Gündem dışı söz isteyen arkadaşlarımdan özür diliyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 

ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak olaylarında ve ül
kede giderek tırmanan terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddasıyla Başbakan Süley
man Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/9) 

~Y BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer alan ve Genel Kurulun 15.9.1992 tarihli 2 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Malatya 
Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak olaylarında ve ülkede 
giderek tırmanan terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddasıyla Anayasanın 99 uncu 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınamayaca
ğı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergesini, bilgilerinizi tazelemek açısından, bir kere daha 

okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Hükümeti hakkında ekte takdim edilen gerekçede
ki sebeplerle Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını RP 
Grubu adına saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

RP Grup Başkanvekili ve RP Grup Başkanvekili ve 
Malatya Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk Şevket Kazan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet kurulurken eh önemli meselesinin anarşiyi önlemek olduğunu beyan etmiş ve 

terör konusunda aşağıdaki tespit ve taahhütlerde bulunmuştur. 
"Her gün ülkenin pek çok yerinde etkisini gösteren anarşi ve terör can almaya devam et-1 

mekte, güvenlik güçleri mensupları ve masum vatandaşlarımız şehit edilmekte, büyük illeri
mizde soygunlar birbirini izlemekte, faili meçhul cinayetlerin sayısı artmaktadır." 

"Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki terör, önemli boyutlara ulaşmış ve ülkemizin çok 
önemli bir sorunu haline gelmiştir. Hükümetimiz, bu terörü önlemeye kararlıdır. Bunun için 
de demokratik rejim içinde kalarak; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği düzenlemesi ve Koruculuk 
Sistemi gözden geçirilecek; Silahlı Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz arasında, komu
ta, karar ve uygulama birliği sağlanacak; suçsuz yöre halkına şefkatle kavranılacak, devletle 
halkın güven bağı yeniden kurulacaktır." 

"Millî istihbarat örgütlerimizi, Türkiye'nin güvenlik, savunma ve dış politika hedeflerine 
daha çağdaş, daha yararlı ve daha zamanlı katkılarda bulunabilir hale getireceğiz. Teknik ve 
beşerî istihbarat yeteneklerini birlikte geliştirecek, açık ve kapalı faaliyetlerini yeniden düzen
leyecek, millî istihbarat bürokrasisini çok daha profesyonel bir konuma kaydıracağız." 

"Siyasî cinayetlerin son bulması ve faillerinin yakalanması devletin en önemli görevlerin
den biridir." 

"Doğu ve Güneydoğu için genel ve bölge kalkınma planları çerçevesinde özel "Bölge Kal
kınma Planı" hazırlanarak uygulanacaktır." 

Yukarıda arzedilen taahhütlerle göreve başlayan hükümetin 9 aylık icraatının ülkemizde 
terör, anarşi ve iç güvenlik yönünden taahhütlerini uygulamakta aciz kaldığı, durumun daha 
da kötüleştiği görülmektedir. 

1992 ilkbaharında nevruz olayları olarak bilinen elim olaylar bir iç ayaklanma provası idi. 
Şırnak ili ve bazı ilçelerde bu olaylar dehşetle yaşanmıştı. Olayların ardından Sayın Başbakan 
ve ilgili bakanları tarafından terör örgütlerinin bu denemesinin başarısız kaldığı, terörün beli
nin kırıldığı, halkın devletten yana tavır aldığı beyan edilmişti. Ancak gelişen olaylar hüküme
tin beyanlarını tekzip etmektedir. 

Son defa Şırnak'ta, ardından Çukurca ve diğer şehir ve kasabalarda yaşanan olaylar anarşi 
ve terörün gerilemek bir tarafa tamaman kontrolden çıktığını, hükümetin olaylar karşısında 
aciz ve seyirci durumda kaldığını göstermektedir. 

Halkımız arasında ülkenin iç güvenliği ve bütünlüğü için endişeler giderek artmakta, bu 
endişe ardından kutuplaşmayı, kamplaşmayı getirmektedir. Hükümetin hadiseleri önlemekte
ki acizliği giderek Türkiye'deki etnik ayırıma dayalı gerilimi körüklemekte ve çok üzücü top
lumsal olayların çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 

Son Şırnak olayları hükümetin aczini açıkça ortaya koymaktadır. Nevruz olaylarından sonra 
her türlü tedbirin alınmış olması gereken Şırnak'ı nasıl oluyor da binlerce terörist basabiliyor. 
Hem de topla, roketatarla basıyorlar. Ateş, günlerce devam ediyor. Olayların ardından terö
ristler ölülerini ve top - tüfeklerini de alıp, ortadan kayboluyorlar. 

Olayın cereyan tarzı ve neticeleri bir çok soru ve şüpheyi beraberinde getirmektedir. 
Böyle bir olay, böyle büyük hazırlık nasıl oluyor da önceden haber alınamıyor? Devletin 

istihbarat teşkilatı ne ile meşguldür? 
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Şehre bu kadar teröristin ağır silahlarla girmesi nasıl oluyor da fark edilemiyor? 
Olayların çıkmasından sonra şehir kuşatılıp, teröristler ve ağır silahları nasıl oluyor da 

ele geçirilemiyor? 
Olayların ardından Sayın İçişleri Bakanı istihbaratın zayıf olduğunu itiraf etmektedir. 
Sayın Başbakan, "Terör dağlara kök salmış, halkı arkasına almış" demektedir. Sayın Cum

hurbaşkanı da aynı istikamette beyanda bulunmuştur. 
Bütün bunlar hükümetin terör ve anarşiyi önlemek ve kaldırmakta aciz kaldığını, acele 

tedbir alınmaz ise, olayların tırmanarak ülkemizi bölünmeye götüreceğini göstermektedir. 
Arz edilen sebeplerle Başbakan Süleyman Demirci ve hükümeti hakkında Anayasa'nın 99 

ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını Refah Partisi Grubu adına saygıla
rımızla arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer sayın milletvekili ile Başbakan veya 
bir bakan konuşabilecektir. Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve Hükü
met adına konuşacak sayın üyeler için 45'er dakikadır. 

önerge sahibi olarak kim konuşacak efendim? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Grubumuz adına Grup Başkanımız Sayın 

Necmettin Erbakan bey konuşacaklardır efendim. 
BAŞKAN — Zaten önerge grup adına verilmiştir. Grup Başkanı sıfatıyla Sayın Erbakan 

konuşabilir. 
Buyurun Sayın Erbakan. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte

rem milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri; bugün 23 Eylül 1992, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Refah Partisi Grubumuz tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 25 Ağus
tos 1992 günü tevdi ettiğimiz terör ve Şırnak olaylarıyla ilgili gensoru önergemizin gündeme 
alınması konusunu müzakere ediyoruz. Sözlerime başlarken, her şeyden evvel, Refah Partimiz 
Grubu adına Yüce Meclisin bütün üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bu görüşmeleri
mizin bütün milletimiz ve insanlık İçin hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu gensoru önergemizin neden gündeme alınması gereklidir, zaruridir : Aylardan beri ül
kemizde cereyan eden olayları yaşayan kimseler olarak, aslında bu apaçık ortadadır; ayrıca, 
üzerinde görüşülmeye bile değmeyecek kadar aşikârdır. Bununla beraber, biz görevimizi yap
mış olmak için,'bugün ülkemizde terörün her tarafa nasıl bir yangın gibi yayıldığını ve Şırnak 
olaylarını, bu Hükümetin terörü önlemek için bugüne kadar -10 aydan beri- hiçbir şey yapma
dığını apaçık bir şekilde ortaya koyduğunu açıklamakta fayda görüyoruz ve yine neden bu olaylar r 

karşısında Meclisin huzuruna gensoru ile geldiğimizi de açıklamakta yarar görüyoruz. 
Temenni olunurdu ki, 25 Ağustos 1992 tarihinde verdiğimiz bu gensoru önergesi o günler

de görüşülseydi. Ne yazık ki, bir ay gecikme ile görüşüyoruz; çünkü, Refah Partisi olarak, ül
kenin içi ve dışı yangınlarla dolu iken, Yüce Meclis tatile girmesin, sürekli olarak çalışalım de
dik. Ne yazık ki, İktidar Partisine mensup arkadaşlarımız bu haklı teklifi kabul etmediler, tati
li tercih ettiler. Meclis tatile girdi, biz 10 Temmuz günü meclisin fevkalade olarak toplanmasını 
istedik; bu isteğimiz de birbuçuk ay geciktirildi, ondan sonra Meclis toplandı; ama üç gün sonra 
bir kere daha tatile sokuldu. Görüldüğü gibi, ülkenin içi ve dışı yangınlarla cayır cayır yanar
ken, ne yazık ki, aylarca Meclis toplanmamıştır ve ne yazık ki bu gensoru önergemiz bir aylık 
bir gecikmeyle Yüce Mecliste konuşulmaktadır. 
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Bu önemli noktaya dikkatleri çektikten sonra, sözlerime başlarken, her şeyden evvel dört 
hususu belirtmekte yarar görüyorum : 

Bunlardan birincisi şudur : Biz, Refah Partisiyiz, millî görüş mensuplarıyız ve adil düze
nin savunucularıyız. Bizim ve diğer arkadaşlarımızın da olduğu gibi, inancımızda ve görüşü
müzde en mühim mesele, ülkemizin, vatanımızın, devletimizin birliği ve bütünlüğüdür; bu ko
nuşmayı, her şeyden önce, bu inancımızın ışığı altında serdettiğimi belirtmek istiyorum. Bizim 
vatanımızın birliği ve bütünlüğü, bu ülkede yaşayan 60 milyon memleket evladımızın, kardeşi
mizin saadetinin tek çıkar yolu olduğu gibi, bütün insanlık için de bu bütünlüğün büyük fay
dası vardır; çünkü, birçok defalar açıkladığımız gibi, yeryüzünde huzur ve barış, ancak tslâm 
birliğinin kurulmasıyla mümkün olacaktır, bunun için de Türkiye'nin, bir bütün Türkiye'nin, 
bir güçlü Türkiye'nin, bir mıknatıs gibi bütün Müslüman ülkeleri etrafında toplamasının bü
yük önemi vardır; onun için Türkiye'nin güçlü olması, bir ve bütün olması, bütün insanlığın 
kurtuluşu bakımından da hayatî ehemmiyet taşımaktadır. 

İkincisi şudur : Bütün bu konuşmalarımızı yaparken, her şeyden evvel belirtmek istiyo
rum ki, ülkemizin, vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü korumak için hayatı pahasına görev 
yapan kıymetli, şanlı ordumuzun mensuplarına, bütün polis güçlerimize, güvenlik güçlerimi
ze, güvenlik güçlerimizin hepsine, bu yaptıkları şerefli hizmetten dolayı sonsuz sevgimiz, saygı
mız vardır, her hususta kendileriyle beraberiz, bu ülke için yaptıkları hayırlı hizmette, Refah 
Partisi olarak bütün gücümüzle onların yanındayız, arkasındayız ve destekçisiyiz. 

Üçüncü olarak belirtmek istediğim önemli husus şudur : Bir yandan, ülkemizin bütünlü
ğü için hayatını ortaya koyup hizmet veren kahraman güvenlik kuvvetlerimizin şehit olan gen
cecik evlatlarının acısını yüreğinde duyan annelerin acısını da aynen kendi yüreğimizde duya
rak konuşuyoruz; gözleri önünde aile efradının kurşunlandığını, bombalandığını, katledildiği
ni gören güneydoğulu kardeşlerimizin kalplerindeki acıyı da aynen kalbimizde duyarak konu
şuyoruz; evi, köyü tahrip olduğu için ormanda, dağda yaşamaya mecbur kalan Şırnaklı kar
deşlerimizin kalplerinde duyduğu acıyı da aynen duyarak konuşuyoruz; bu konuşmayı şefkatle 
yapıyoruz, bu önergeyi Meclise bu şefkatle getiriyoruz; 60 milyon insanı şefkatle sevdiğimiz 
için, ülkenin birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğumuz için, bu Hükümetin üyeleri
ni de şefkatle sevdiğimiz için bu önergeyi Yüce Meclisin huzuruna getiriyoruz. Onun için, bu 
en önemli memleket meselesini konuşurken üslubumuz hiçbir zaman kavga olmayacaktır, tam 
tersine şefkat ve sevgi olacaktır. 

Nihayet, şunu da belirtmek istiyorum : Yine, memleketimizin böyle önemli bir konusun
da sözlerime başlarken, güvenlik kuvvetleri mensuplarımız olarak hayatlarını kaybeden bütün 
memleket evlatlarına, bölgede masum vatandaşlarımız olarak hayatlarını kaybeden evlatları
mıza rahmet diliyorum, yakınlarının acılarına iştirak ediyorum, yakınlarına ve bütün milleti
mize bundan dolayı başsağlığı diliyorum. 

Bu gensoruyu buraya getirmek telaşımız nedendir? tşte konuşmaya başlarken, bu noktayı 
da açık bir şekilde ortaya koymakta yarar görüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizin gördüğü gibi, terör, son aylarda etrafı sarmıştır; her 
yer, kan, dehşet ve gözyaşına boğulmuştur, 2 yaşında masum çocuklar katlediliyor, 18-20 ya
şındaki gençler hayatlarını kaybedip hazin törenlerle toprağa veriliyor. Ülkede, can, mal, ırz 
emniyeti kalmamış. Askerimiz, polisimiz şehit ediliyor; karakollarımız basılıyor; hâkimlerimiz, 
savcılarımız kaçırılıp öldürülüyor; valilerimizin kaçırılmasına tevessül ediliyor; yollar kesiliyor, 
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uçaklar kurşunlanıyor, trenler yakılıyor, vapurlar yakılıyor. Şu ülkenin haline bir bakınız; her 
taraf kan ve gözyaşı... Bütün bu facialar yaşanırken asıl en önemli husus şudur : Gereken ciddî 
tedbirler alınmalıdır, yoksa ülkemiz, maazallah, bir bölünme tehlikesine doğru zorla götürül
mek isteniyor. Çünkü, dış güçler, bir yandan güneydoğudaki vatandaşlarımızı çeşitli ajanlarla 
tahrik ettikleri gibi, öbür taraftan da, diğer bölgelere giren genç askerlerimizin cenazeleri es
nasında yaptıkları provokasyonla ülkemizi bir iç harbe sürüklemek istiyor, tşte, ülke, on ay 
içerisinde, maalesef, böyle feci bir noktaya gelmiştir. 

Bütün bu olaylar cereyan ederkeri çok açık olan bir gerçek de odur ki, bu Hükümet, maa
lesef, hiçbir şey yapamamaktadır. 

Söz buraya geldiğinde hemen şunu açıklamak istiyorum : Bu Hükümetin mensubu kıy
metli arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin kendilerinin iyi niyetlerinden zerre kadar şüphemiz 
yoktur. Bunlar, terör olmasın, ülkemiz bölünmesin istiyorlar. Bunu ben de canı gönülden te
menni ediyorum; ama, iyi niyet yetmiyor; etkin icraat ve çözüm gerekiyor. Halbuki, bunun 
için kaybedilecek zaman kalmamıştır. Milletin temsilcisi bu Meclistir. Dolayısıyla, millete kar
şı sorumlu olan da bu Meclistir. "Ne yapalım, Hükümet başaramıyor" diyerek sorumluluğu
muzdan kurtulamayız. tş bu noktaya gelince, bu Meclisin, bu görevi yapmak için işbaşına ge
tirdiği Hükümeti görevinden alması ve yerine, bu görevi yapabilecek bir hükümeti getirmesi 
gerekir. İşte biz Refah Partisi olarak, bu sorumluluğu, bu görev anlayışını duyarak gensoru 
önergemizi Yüce Meclisin huzuruna getirmiş bulunuyoruz. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, acaba bu söylediklerimiz doğru mu, değil 
mi? Bunların tespiti için uzun boylu uğraşmaya lüzum yoktur. Son ayları hep beraber yaşadık. 
Bu aylar esnasındaki bütün gazete manşetlerini, radyo ve televizyon haberlerini hep beraber 
dinledik. Bunları huzurlarınızda ayrı ayrı ve tafsilatıyla konuşacak değilim. Yalnız, gerçeği or
ta yere koymak ve bu olayları değerlendirmek için, yüksek müsaadelerinizle, önce, bu Hükü
metin, on ay evvel bu Mecliste göreve başlarken hangi taahhütlerde bulunduğunu, bir kere da
ha kısaca hatırlatmakta yarar görüyorum. Yapılan tespitlerle, vesairelerle vaktinizi almayaca
ğım. Bakınız, bu Hükümet işe başlarken şu vaat Hükümet Programında açıkça yer almış
tır : "Ülkemizin her yanında terör mutlaka önlenecek, vatandaşların can güvenliği ve huzuru 
sağlanacaktır. Siyasî cinayetlerin son bulması ve faillerinin yakalanması devletin en önemli gö
revlerinden birisidir." İkinci bir taahhüt; "Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki terör önemli bo
yutlara ulaşmış ve ül'kemizin çok önemli bir sorunu haline gelmiştir. Hükümetimiz, bu terörü 
önlemeye kararlıdır. Bunun için de, demokratik rejim içinde kalarak Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği düzenlemesi ve koruculuk sistemi gözden geçirilecek -on aydır hâlâ gözden geçirile
cek]..- Silahlı Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz arasında komuta, karar ve uygulama 
birliği sağlanacak; suçsuz yöre halkına şefkatle davrantlacak, devletle halkın güven bağı yeni
den kurulacaktır." 

Bugün bu sözleri hatırlattığım zaman yüreğinizin nasıl burkulduğunu ben buradan hisse
diyorum. Şu gerçeklere bakın, on ay evvel hükümet programında bir bir söylenen şu sözlere 
bakın... 

Diğer bir taahhüt: "Terör ve anarşi yaratanlar ve şiddet kullananlar hukuk içinde mutla
ka etkisiz hale getirilecektir." 

Diğer bir taahhüt :,"Doğu ve güneydoğu için genel ve bölge kalkınma planları çerçevesin
de özel bölge kalkınma planı hazırlanarak uygulanacaktır." 
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Diğer bir taahhüt : "Millî istihbarat örgütlerimizi Türkiye'nin güvenlik, savunma ve dış 
politika hedeflerine daha çağdaş, daha yararlı ve daha zamanlı katkıda bulunabilir hale getire
ceğiz. Teknik ve beşerî istihbarat yeteneklerini birlikte geliştirecek, açık ve kapalı faaliyetlerini 
yeniden düzenleyecek, millî istihbarat bürokrasisini çök daha profesyonel bir konuma kaydıra
cağız." Ne zaman?.. Ba'de harâb-il- Sımak... 

On ayda ne oldu? Şimdi, on ayda bu Hükümet sadece televizyonlara çıktı, hepimizin bil
diği gibi, boş laflarla vakit geçirdi. "Akan kan yerde kalmayacaktır." Bunu on ayda milyon 
kere duyduk. "Devlet terörün çaresini bulacaktır." Yine milyon kere duyduk. "Devlet ülkenin 
her köşesine hâkimdir. Üç beş kişi kendilerini devletten üstün sayarsa, analarından doğdukla
rına pişman ederiz..." Aynı plak her gün yeniden çalınıyor. Bu Hükümetin tek derdi, aynı boş 
lafı ertesi gün yeni bir şeymiş gibi hangi üslupla söylerim derdidir; yoksa, terör bu Hükümetin 
derdi olmadı. (RP sıralarından alkışlar) Gerçek odur ki, Hükümet, bu boş laflarla, hiçbir şey 
yapmadan on ayı geçirdi. Evet, Güneydoğu Anadolumuz bir terör bölgesiydi; şimdi Lübnan-
laşmıştır ve dış güçlerin planına göre de -Allah muhafaza buyursun- bir Vietnam haline çevril
mek istenmektedir, İşte bu noktada Yüce Meclise çok mühim, tarihî görev düşmektedir. Refah 
Partisi olarak biz, bu sorumluluğu duyarak bu önergeyi huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Kurtuluş Savaşında 5 713 şehit verdik, Kıbrıs Barış Harekâtında 418 şehit verdik. Evet, 
terörde sekiz yılda 4 300 ölü, 6 568 olay oldu; ama bunun son on aylık kısmına bakarsak, olay
ların, ölülerin ve bütün terör şiddetinin ne derece birdenbire hızla arttığı açıkça görülür. Nite
kim, son on aylık bilançoyu sunuyorum : 20 Kasım 1991 - 20 Ağustos 1992; Türkiye genelinde 
4 050 terör olayı olmuş, 62 polis, 242 asker, 81 köy korucusu olmak üzere on ayda 385 güvenlik 
görevlisi şehit olmuştur. 20 Ağustostan bugüne kadar da şehit adetlerinin ne kadar hızlı arttı
ğını hepimiz biliyoruz; 482 masum vatandaş hayatını kaybetmiş, 642 terörist ölü olarak ele ge
çirilmiştir. 

Bu sebepten dolayı -biraz sonra da söyleyeceğim- bizzat Sayın Demirel'in muhalefettey
ken "Efendim, ne yapalım, eskiden vardı, şimdi de devam ediyor" diye ifade ettikleri gibi, 
bu acı gerçekler karşısında Meclis olarak artık daha fazla hareketsiz kalamayız. 

Terör yıllardan beri gelişmiş, son on ayda büsbütün canavarlaşmış ve bugüne kadar 10 
bine yakın uzun menzilli silah ele geçirilmiştir. Sekiz yıllık olağanüstü hal döneminde 3 900 
adet çeşitli tabanca, 4 adet makineli tüfek, 2 300 roketatar, 4 uçaksavar, 16 havan topu, 820 
bin fişek, 700 roketatar mermisi, 1 750 el bombası, 28 omuzdan atılan uçaksavar füzesi ele 
geçirilmiştir. 

Bu rakamları niçin okuyorum; terörün nasıl canavarlaştığını bir kere daha bu rakamlarla 
görelim diye. 

Muhterem milletvekilleri, terör bugün nereye geldi? Bunu, uzun uzun konuşmaya lüzum 
yok; hep beraber yaşadığımız için, bu konuda sadece birkaç gazete manşeti okuyorum : "Gü
neydoğu kana doymuyor... PKK'nın Lice ve Suruç'taki saldırılarında 8 er hayatını yitirdi... 
PKK köylere saldırıyor... Batman'ın Gercüş İlçesine bağlı Seki Köyüne saldırı düzenleyen PKK, 
6 kişiyi öldürdü..." Bunlar, hep bu yılın olayları, bu Hükümet dönemine ait manşetleri okuyo
rum. "Güneydoğuda kan durmuyor; Ağrı'nın Diyadin İlçesinde çıkan çatışmada, PKK 1 er 
öldürdü; Diyarbakır'ın Kulp İlçesindeki çatışmada, 3 er 1 PKK'lı Öldü; PKK Bitlis'te şantiye 
bastı, 11 aracı yaktı; Solhan'da köy baskını; Sınır karakoluna baskın; Yüksekova Perihan Sınır 
Karakolu baskınında 6 er şehit, 20 PKK'lı öldürüldü; PKK karakol bastı; Lice'de 1 astsubay 

— 297 — 



T.B.M.M. B : 6 23 .9 .1992 0 : 1 

2 er şehit; Tatvan'da minibüs tarandı; Baskın, bombalama, kurşuna dizme, Susmayan silahlar, 
durmayan kan; İstanbul'da PKK gösterisi; Ankara'da polis vuruldu; Başkentte PKK alarmı; 
Tehlikeli gelişmeler; PKK, şimdi de, Adana, tzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde yan
daşlarını sokağa dökerek devlete meydan okumaya başladı; Burası Şırnak değil, Adana; PKK 
terörünün lafla önlenemeyeceği ortaya çıktı, durum vahim; PKK terörünün önü alınmıyor; Ada
na'da 2 bin kişi PKK bayraklarıyla korsan yürüyüş yaptı; Adana'da PKK gerginliği; PKK göz
ünü Adana'ya dikti; Otobüsten indirdikleri 7 eri kurşuna dizdiler; Analar ağlıyor; PKK, Pat
nos, Hilvan, Siverek'i bastı;>Çukurca'ya roketli saldırı; PKK vapur yaktı; Adana'da tenis kulü
bünü bastı; Türk Hava Yollarına ateş açıldı; Valiyi kaçırmak istediler; ANAP'Iı meclis üyesine 
infaz; PKK'dan çifte infaz; Kepenkler yine indi; Cizre'de Halk sığınak kazıyar; Güneydoğudan 
yatırımlar göç ediyor; Güneydoğuda devlet kalmadı; Gazetecilere kurşun; SHP ilçe başkanı 
öldürüldü; PKK kepenk kapattı; PKK Kuzey Irak'a giden şoförleri tehdit ediyor, haraç alıyor; 
Peşmergelere PKK ambargosu; PKK Türklerden haraç topluyor; Şemdinli Aktütün Karakolu
nu basan teröristler, 20 güvenlik görevlisini öldürdü; Şirvan Belediye Başkanı kaçırıldı, öldü
rüldü, ilçe başkanı yakalandı; PKK, Kulp hâkim ve savcısını öldürdü.." İşte, yaşadığımız olay
lar ve manzara!.. îşte, bu Hükümetin bütün vaatlerine rağmen, aradan daha on ay gibi bir 
zaman geçer geçmez, Türkiye'nin geldiği vahim durum!.. 

Bu durum karşısında, bu Hükümet ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmadığının en açık delille
ri, Şırnak olayları ve PKK propagandası için ülkemize sokulmuş olan kasetler... Kasetler delil 
olmaz; ama hepimiz biliyoruz ki, kasetler karinedir, emaredir, bunları da yok farz edemeyiz, 
hele içinde bizim için alınacak çok ders varsa... 

Bu sebepten dolayı, birkaç kelime ile bu olayların ortaya koyduğu gerçekleri kısaca belirt
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, neden Yüce Meclis, bu en önemli memleket konusunu dikkatle dinlemiyor 
da, arkadaşlarımız sadece kendi aralarında konuşuyorlar? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Seni ciddiye almıyorlar. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet!.. Burada, Türkiye'yi ciddiye alacağız; bu
rada, bu vatan için canını veren insanları ciddiye alacağız. Sizden, bunu rica ediyorum. Lütfen 
kendinize geliniz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Sayın milletvekilleri, gerçekten, hepimizin yakındığı, hepimizin acısını çektiği bir konu 

tartışılıyor. Sayın milletvekillerinin, kendilerince bu meseleden çok daha önemli gördükleri me
seleler olabilir; kulisler müsaittir... 

Rica ediyorum, hatibi dinleyelim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Kaldı ki, bunlar, hepimizin bildiği taktiklerdir; ama DYP Grubu gibi, sevdiğimiz arkadaş

larla dolu bir gruba, bu eskimiş, basit taktikler yakışmıyor, bakınız ben sözlerimin başında 
bütün kardeşlerime sevgi ve şefkata dayanarak bu konuşmayı yapıyorum dedim. Siz, bu mese
lenin önemini, birtakım gürültü ve uğultularla kapatmaya kalkarsanız, sadece kendinizi alda
tırsınız. Geliniz, bu memleket meselesini gereken ciddiyetle, samimiyetle ele alalım..Çünkü, 
bu mesele hepimizin meselesidir. 

18-20 Ağustos tarihleri arasında Şırnak'ta çok müessif olaylar cereyan etti. Nevruz olay
larının arkasından "buraya tamamen huzur gelmiştir" diye bu Hükümet tarafından tekrar tekrar 
ilan edildiği halde, son olaylar bu ilanların hiçbir şey ifade etmediğini açıkça ortaya koy-
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muştur. Bizzat DYP'li milletvekili arkadaşlarımızın bölgede yaptıkları tetkikler, Hükümetin 
bütün ihmallerini, on aydan beri terörizm konusunda hiçbir ciddî tedbir olmadığını açıkça ifa
de etmektedir. Uzmanların hesabına göre, Şırnak olaylarında 48 saat müddetle tam 20 ton mermi 
patlamış, sokaklar kovanla dolmuş ve bunların arkasından da birçok güvenlik görevlisinden, 
dört tanesi şehit olmuş, 16 tanesi yaralanmış, aynı şekilde burada oturan 20 vatandaşımız ha
yatını kaybetmişlerdir. 

Şırnak olayları Meclisimizde çok konuşuldu. Ben bunların teferruatına girecek değilim. 
Gensorumuzla ilgili olan konular hakkında sadece birkaç açıklama yapmak istiyorum, önce, 
huzurlarınızda belirtmek istiyorum ki, biz, hepinizin bildiği gibi, Refah Partisi olarak Güney
doğu Anadolumuzla çok yakinen ilgileniyoruz. Sizler gibi, bizim de Genel Merkezimizde 15 
kişilik bir Güneydoğu Anadolu izleme komitemiz var. Bölge milletvekillerimiz, sık sık bölgele
rine gitmekte, incelemeler yapmakta, resmî makamlar ve vatandaşlarla görüşüp, raporlarına 
geçirmektedirler. Bölge teşkilatlarımızdan sürekli olarak malumat almaktayız. 

Son Şırnak olaylarından sonra da, 13 kişilik Refah Partisi heyetimiz üç gün süreyle başta 
Şırnak olmak üzere, bütün bölgeyi dolaşmışlar, incelemelerini yasmışlardır ve aynı zamanda, 
yine Meclis Başkanıyla birlikte giden heyette de iki arkadaşımız iki gün süreyle Çukurca ve 
Şırnak Bölgelerini incelemişlerdir. Bu incelemeler esnasında ortaya çıkan gerçekler şunlardır : 

Şırnak'a, bilindiği gibi, 18 Ağustos günü 20.30'da hücumlar başlamış, bilhassa Şırnak'ta-
ki tugay, merkezi, polis karakolu ve emniyet mensuplarının bulunduğu bölgeler ateşe maruz 
kalmışlardır. Bu ateşin arkasından ise daha büyük ateş devam etmiş, bu esnada gece karanlı
ğında elektrik santralı tahrip olmuş, telefon merkezi tahrip olmuş, şehir karanlıkta kalmış ve 
sabaha kadar ateş devam etmiştir. Ertesi gün, güvenlik kuvvetleri, "evlerinizden, sığınakları
nızdan dışarıya çıkınız, kimin rte ihtiyacı varsa bunu göreceğiz" diye anons ettikleri için halk 
evlerinden dışarıya çıkmış; fakat ne yazık ki, bunun arkasından tekrar kuvvetli ateşler cereyan 
etmiştir. Bütün bu ateşler neticesinde, demin de söylediğim gibi, birçok vatandaşlarımız haya
tını kaybetmiş, Şırnak baştan sona tahrip olmuş, Şırnak'ta oturan vatandaşlarımız, bu şehirde 
oturamayarak ormanlara göç etmişlerdir. 

İşte bir vilayetimizde üç gün, 48 saat bütün bu ateşler, bu yangınlar, bu ölümler, bu göç
ler, bu gözyaşları, bu yağmalar devam ederken, acaba bizim bu Sayın Hükümetimiz ne yapı
yordu? Bir de buna göz atacak olursak, hiç uzun boylu uğraşmamıza lüzum yok. İşte bakın, 
gazeteler, "Hükümet nerede?" diyor. Balolar, danslar şarkılar ve sayısız resimler, ta yukarıdan 
aşağıya. O resimleri hepiniz hatırlıyorsunuz. Ben de sadece görevimi yapmak için bir kere da
ha hatırlatıyorum. Bakın, Sayın Demirel; bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç." (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) "Baba düğün dernek, halk kuru ekmek derdinde. 
Sayın Demirel kirvelik yapıyor. Çöp yığınları demokratik hayatımızın zaferiymiş". 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Aile planlamsı o. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet. 
Başka bir gazete haberinde, diğer bir bakanımız def çalıyor Şırnak yanarken... Diğer bir 

bakanımız POPSAV'ın şarkı gününde coşmuşlar... Diğer bir gazete haberinde, Sayın Başba
kan, bir şarkıcı tarafından önce öpülmüş, sonra ruj izi silinmiş. İşte bununla ilgili gazete man
şeti. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar!..) Bir gazete manşeti : "Sayın İnönü dağlara kaç
mış." Eğer dağcılık yapacak idiyseniz en güzel dağlar Şırnak'tadır; halbuki siz, daha hâlâ Şır
nak'a bile gitmediniz. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKANI YARDIMCISI ERDAL ÎNÖNÜ (izmir) — O gün 
Şırnak'a gittim Sayın Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aynı günlerin gazete manzaralarına balan : "Sa
yın Demirel havlu pazarlıyor" deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar birer gerçektir. Ülke cayır cayır yanarken bu Hü
kümetin hali işte bu olmuştur. Aslında, ortada, bugüne kadar Hükümet tarafından yapılan 
resmî açıklamalar ile halkın söyledikleri arasında büyük bir fark vardır. Bizler ise, maalesef, 
gerçekleri tam olarak anlayabileceğimiz bilgilere sahip değiliz. Onun için, bölgeye, tekrar tek
rar heyetler gönderdik ve bu heyetler vasıtasıyla olayları incelettirdik. Gözüken gerçek odur 
ki, şehrin içerisinde tahrip edilmemiş, hemen hemen, bina kalmamıştır. Bundan başka askerî 
binaların bulunduğu yerlerde bazı kurşun yaraları varsa da, diğer evlerle bu konuda kıyas ka
bul edilemez. Bakınız, gerçeklerin bir kere de Yüce Meclis tarafından açıkça görülmesi için 
bizzat heyetlerimizin çektiği birkaç tane fotoğrafı göstermek istiyorum : Şırnak'ta bütün bina
lar böylece tahrip olmuş; tabiî kurşun değil, ağır silahlarla yıkılmış, dökülmüş... öbür taraf
tan bütün binaların yüzü böyle, kurşunlarla dolmuş... Polis lojmanlarına gelince, Allah'a şü-
kürki polis lojmanlarımız önemli bir yara almamış., • 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Var hocam var; ben gittim, gördüm; 
istersen arkadaşlarına da sor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İşte onun fotoğrafları; biz de bölgeye heyet gön
derdik. Bakınız, işte şehirdeki bir evin fotoğrafı, işte polis lojmanlarının fotoğrafı; iki tane re
sim gösteriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi bunun açıklamasını yapmaya çalışacağım. 

Maksadımız gerçekleri ortaya koymaktır. Bakın, yağmalanmamış bir tane dükkân resmi gös
teriyorum; o da kapısı kapalı olduğu için yağmalanmamış... Bu fotoğraf da ormana sığınmış 
olan halkın durumunu ve yaşayışını göstermektedir. IşLe bizim heyetimiz; caminin dahi nasıl 
kurşunlandığını göstermek için aynı caminin önünde duruyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmama başlarken, "Hem şehit olan askerimizin anasının acı
sıyla, hem Şırnak'ta oturan kardeşimin acısıyla konuşuyorum" dedim. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) Çünkü, biz, Meclisin üyeleriyiz, gerçek neyse onu arayacağız. Zaten, bu Hü
kümeti en çok tepkit ettiğimiz nokta, gerçeği aramıyor, kendi hayalleriyle, kendi kabulüyle, 
sözle ve boş lafla bu işi olur zannediyor olmasıdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biz gerçeği biliyoruz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hayır. 
Bunun için dikkatinizi çekmek istiyorum ki, gerçeği arayacağız. 
Bakın, bizim bütün bu incelemelerden elde ettiğimiz kanaat şudur : Evet, tabiî bu hain 

eşkiya, teröristler gelmiştir, Şırnak'ta oturan kardeşlerimizi ağır silahlarla, roketatarlarla ateşe 
tabi tutmuştur; ancak ne var ki, daha önce, gerek Bölge Valiliği, gerekse Genelkurmay tarafın
dan yapılan "tekrar hücumlar olabilir, hassas bölgeleri korumak lazımdır" ikazlarına rağmen, 
hassas bölgelerde hiçbir koruma tertibatı alınmamış. İşte, PTT, elektrik santralı ve şehrin bü
tün hayatî noktaları elden gitmiş. 

İkincisi : Bakınız, Vali Bey, "tekrar tekrar, ben güvenlik kuvvetlerini ikaz ettim, dedim 
ki, tacizler yapılabilir. Bu tacizler karşısında, hemen ölçüsüz bir şekilde mukabele gösteril-
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meye kalkışılmamalıdır; ama buna rağmen, başlangıçta yapılan hücum karşısında, karanlıkta 
20 ton mermi sıkılmış, atılmış." diyor, işte bu olay, muhtemelen bizim orada, bulunan güvenlik 
güçlerimizin komuta ve yönetilmesindeki hataları orta yere koyuyor. Yeterince inceledikten sonra 
gerekli muameleninin yapılması gerekir. "Dışarıya çıkın" dedikten sonra ikinci bir ateş neden 
yapılsın? 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Üç kişi mi öldü orada? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, bizim heyetimiz oraya 12 gün sonra gitti, 

Şırnaklı birçok kardeşimiz Şırnak'a geriye gelmişlerdi, hiçbirisine bir yardım yapılmış değildi. 
Sahipsizdiler... Niçin bunlardan ders alınmasın?.. Neden?.. Onun için, bu gerçekleri görmek 
mecburiyetindeyiz. İşte fotoğraflar burada. Görülüyor ki, belli bir istikametten belli bir istika
mete doğru ateş edilmiş. 

Evet, ateş edene ateş edilecek; ama biz istiyoruz ki, bu ateş etme, akıllıca olsun, dikkatlice 
olsun, şefkatlice olsun. Bu hususta burada görev yapan insanlarımızın eğitilmediği görülüyor. 

Bunu söymekten çekiniyorum; çünkü, oradaki bir kıymetli valimizi hemen oradan alma
ya kalkışırlar. Bakınız, bölgedeki valimiz ne diyor : "Bu olay esnasında burada üç başlılık var
dı; bir organizasyon yoktu." Oysa, Sayın İçişleri Bakanımız dün de ifade etti ve "biz bu orga
nizasyonu kurduk" dediler. Hayır kurmadınız, bunu ben size haber veriyorum. İşte zabıtlar 
burada, kendi valinizle konuşun. Burada belki böyle konuşabilirsiniz; ama ben sizin kalbinize 
hitap ediyorum; kendi içinizden bunu bilin. Bunu bilin; siz, bu otoriteyi kurmuş değilsiniz; 
on aydan beri hiçbir sahada bu Hükümet hiçbir şey yapmış değildir. Zaten bu da, sadece, İçiş
leri Bakanının işi değil, Hükümetin işidir. Onun için memleketi kan almış götürüyor. Bu hu
susta çok konuşulduğu için daha fazla uzatmak niyetinde değilim. Bakınız, bölge valisi bizzat 
"Şırnak halkını Nevruz'dan sonra kazanmıştık, şimdi, maalesef tekrar kaybettik" diyor. Hani 
biz bu halkı kazanacaktık? 

Diğer taraftan, Hükümetin yaptığı resmî açıklamalarda kolay bir şekilde inanılır tarzda 
değildir. 1 500 - 2 000 kişi geldiler deniyor, sonra hiçbirisi yakalanmıyor; ancak şehrin içerisin
deki 500 kişi tutuluyor. 20 tane genç lise bitirme imtihanı için gelmiş, ağır silahlarla gelmiş; 
nerede bunlar?.. Muhtemelen bunlar etraftaki dağlardaydı, içeriye bir miktar provokatör koy
dular, onların yapabildiği taciz yapıldı; ama arkasından ölçüsüz bir şekilde mukabele edildi. 
Bu insanlar ölmüşlermiş de, bu ölülerini, bir tanesi dört tanesini taşıyarak kaçıracak şekilde 
talim görüyormuş. Dehlizlerden kaçırmışlar. 

Bilhassa bu son kaset dikkate alındığı zaman, bunlara inanmanın imkânı yoktur. Neden 
gazeteciler, komutanla ve emniyet müdürüyle görüştürülmedi? Neden gazeteciler etraftaki köylere 
sokulmadı? Hani biz şeffaf olacaktık? 

Heştan, Dehlabi, Zarua, Nerah, Buryan, Hativa, Kilivan, Gündeli, Avkamasyan ve Ser-
hetli Köyleri -on tane köy- yakılmış, -hangi sebeple olduysa, teröristlerce veya şu bu sebepten-
ve köylüler buradan göç etmişler halkın, milletin derdini gazeteciler öğrenmek istiyorlar; ama 
buralara gazeteciler sokulmuyor... Bu noktaların, Şırnak olayları dolayısıyla yeterince açıkla-
namadığını belirtmek istiyorum. Diğer taraftan, hiçbir ağır silah da yakalanamamıştır; bunla
rın açıklanması mümkün değildir. 

önemli sorular şunlardır : Neden bu olaydan önce, bütün Batılı ülkelerin elçileri, konso
losları vızır vızır Şırnak'ta mekik dokudular? 
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Belki haberiniz yoktur, size haber vereyim : Burada Çankaya'da bir bina var; içinde, Bal-
gat Amerikan üssünün üç subayı oturuyor. Ev sahibi bunlardan su ve elektrik parası istiyor. 
Bu Amerikan subayları -bugünlerde olan bir olaydır bu- "efendim, biz su ve elektrik kullan
madık ki." Niye?.. "Çünkü biz iki aydan beri Şırnak'taydık" diyorlar. 

Size Hükümet olarak soruyorum : Bu Amerikan üssündeki subaylar iki ay Şırnak'ta ne 
arıyor? Biz, hâlâ bunların subay elsisesi giyip, içeri girdiklerini, sonradan da sivil elbise giye
rek ajanlık yaptıklarını ne zaman itiraf edeceğiz, ne zaman kendilerine bildireceğiz? (RP sıra
larından alkışlar) 

Birkaç kelime ile de bu Taşdelen Karakolu kaseti üzerinde durmak istiyorum : Demin söy
ledim; Sayın içişleri Bakanımız, "kasetler delil olmaz" dediler, doğrudur. Zaten dün Grubu
muz adına konuşan Oğuzhan Asiltürk bey de aynı gerçeğe işaret etti. Çünkü, üzerlerinde her 
türlü değişiklik, montaj yapılabilir; hele hele propaganda ile ilgili bir kasetse, bu yapılabilir. 
Ancak, ne var ki, herhalde orada gördüğümüz karakol, bizim karakolumuzdu; başka bir kara
kol değil. 

ÎÇtŞLERl BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Değil hocam.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Herhalde... Herhalde Kuzey Irak'ta Holywoud*tan 

daha üstün bir kaset hazırlama stüdyosunun hazırlandığını kabul etmek de mümkün değildir. 
O büyük cephaneliğin yanışı, o projektörler, o gösterilerin bir stüryoda hazırlandığını kabul 
etmek, çok daha zordur. 

Geliniz, biz, bu kasetten alacağımız dersi alalım. Bu kaset, hep işaret edildiği gibi, önce 
bir defa teröristlerin ellerinde Amerikan silahlarının, İsrail silahlarının bulunduğunu ispat ediyor; 
bir. 

Bu kaset, diğer yandan, hudutlarımızdan, Sayın Demirel'in "kuş uçurtmayacağız" dedi
ği hudutlardan, nasıl elini kolunu sallayarak İSO kişilik topluluklar halinde kolaylıkla geçtikle
rini gösteriyor; iki. 

Bizim toprağımıza geçtikten sonra buradaki mağralarda nasıl ağır silahların saklanıp ken
dilerine teslim edildiğini gösteriyor; üç. 

Oradaki otlayan sürüyü besleyen çoban, bize değil, o gelen PKK teröristlerine yardım edi
yor; bunu gözümüzle görüyoruz; dört. 

Karakolların nasıl apaçık hedef teşkil ettiklerini görüyoruz; beş. 
O ışıklarla âdeta gelin bizi vurun diye aydınlatıldığını görüyoruz; altı. 
Saatler geçiyor,' gelen helikopter bölgenin üzerine geleceğine, bir gözüküp geri dönüyor, 

bir daha gözüküp geri dönüyor ve ertesi gün cephanelikler patlayıp her şey mahvoluncaya ka
dar en ufak bir yardım gelmiyor. 

Bu olay olduğu zaman, 16 Mayısta resmî yetkililer tarafından burada 29 erin şehit oldu
ğu, 2'sinin Irak'a kaçtığı, 16'sının da yaralandığı bildirildikten sonra, "20 PKK'lı ölü olarak 
ele geçirildi ve bunları kaçırmak için bekleyen 7 kamyon da tahrip edildi" denmişti. 

Şimdi, bir yanda kaset, bir yanda bu haber var. İkisi karşılaştırıldığı zaman, bu haberlere 
ne derecede inanmak mümkündür; işte bu noktalar, herkesin şüphesini çekmektedir. 

Kaldı ki, "Efendim, bu kaset gerçek değil.." Peki, bakınız bizzat resmî beyanlarda, "Hak
kâri'nin Şemdinli İlçesine bağlı Alan Karakolu, Yüksekova İlçesine bağlı Perihan Karakolu Irak 
sınırındaki Aktütün Karakolu ve Çukurca'ya bağlı Üzümlü Karakolunda yapılan baskınlarda 
85 erimiz şehit olmuştur." Bu, sizlerin beyanlarıdır. 
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Ne gösteriyor : Demek ki, bu, bir tek karakolumuzda değil, birçok karakollarımızda bu
güne kadar tekrar tekrar cereyan ediyor; ama ne yazık ki siz, bunlan önlemek için en ufak 
bir tedbir almış değilsiniz. , •. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bütün bunlar gösteriyor ki, terör sadece gü
neydoğuda değil, büyük şehirler başta olmak üzere, bütün yurdu bir yangın halinde sarmıştır. 
Türkiye'de şu anda can ve mal güvenliği kalmamıştır. Terör Türkiye'nin baş meselesidir; vatan
daş her gün tedirgindir. Sayın Demirel bile kırmızı alarm altındadır, işte gazete burada; "heli
kopter ile havaalanından evine gidiyor" diyor. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Sadece karakollar, 
askerî hedefler değil, valiler, parti yöneticileri belediye başkanları da hedef haline gelmiştir. 

Kurtarılmış bölgeler mevcuttur. "Topluiğne kadar bir yer kurtarılmış olamaz" diyen Sa
yın Demirel, 10 ay içerisinde kilemetrelerce, sayılamayacak kadar çok kurtarılmış bölge mey
dana gelmesine sebep oldu; çünkü, bizim heyetimiz Siirt'ten Diyarbakır'a giderken, bizzat gü
venlik kuvvetleri "Buradan ileriye geçmeyin efendim" diyorlardı, bunu gündüz söylüyorlar. 
Neden?.. "Buradan ilerisi emin değildir; PKK'lılar yerleşmiş hücum ediyorlar" diyor. îşte bu
yurun... Kilometreler... Ancak şehirlerin kenarında güvenlik kuvvetleri var; iki şehrin arasın
daki büyük boşlukta devlet hâkim değildir. Türkiye bu hale gelmiştir, işte önümüzdeki acı ger
çek budur. Bütün bunlar karşısında ise hiçbir şey yapılmamıştır, sadece laf... Laf... Laf... Ta
biî, bu "laf" kelimesini gene de kibar bir şekilde ifade etmek için kullanıyorum. Şimdi, bun
dan dolayıdır ki, mesele, son derece ciddidir ve Yüce Meclisin meseleye mutlaka el koyması 
mecburiyeti vardır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bu olayları böylece bütün açıklığıyla orta 
yere koyduktan sonra, birkaç kelimeyle de -asıl neticeye geçmeden önce- hepimizin bildiği şu 
gerçekleri bir kere daha huzurlarınızda kısaca belirtmek istiyorum : Bakınız, üç tane gerçeği 
huzurlarınızda belirteceğim : 

1. önce, bu terörün arkasında dış güçler vardır. Bu terör; siyonist planın bir parçasıdır. 
Bu terörün kökünü ararsak, kökü, bugünkü muharref Tevrat'a gider, dayanır. Hepimiz 

biliyoruz ki, İsrail, bir dinî devlettir, Tevrat'a bağlı olarak kurulmuştur. Bir zamanlar çeşitli 
ülkelerde yaşamış insanların kurduğu teokratik bir devlettir. Çeşitli ülkelerde yaşayan, çeşitli 
ırkların içerisinde bulunan insanlar bir araya gelmiş, bir inanç beraberliğiyle, bir devlet kur
muşlardır. Bu inançlarının temeli nereye dayanır; muharref Tevrat'a. Tesniye bölümü 12/23 üncü 
cümleler ne söylüyor bugünkü muharref Tevrat'ta; "Ayak tabanınızın basacağı yer sizin ola
cak. Sınırınız, çölden ve Lübnan'dan, Irak'tan, Fırat Irmağından Garp Denizine kadar ola
caktır, önünüzde kimse duramayacaktır." 

Tevrat'ın Tekvin bölümünün 16/12 kısmı : "Mısır Irmağından, Büyük Irmağa, Fırat Ir
mağına kadar bu diyarı senin zürriyetine verdim." Fırat dedikleri ne; bizim Güneydoğu Ana-
dolumuz. îşte İsrail'in gayesi, muharref Tevrat'taki bu hudutlara sahip bir büyük İsrail kur
maktır. Nitekim, 1897'de Basel Konferansının açılış konuşmasını yaparken, Teodor Hertzel, 
"Kuzey sınırlarımız Kapodokya, Orta Anadolu'daki dağlara, güneyde de Süveyş Kanalına ka
dar uzanıyor" diye Tevrat'taki bu cümleyi daha açık bir şekilde belitmiştir. 

Ben-Gurıon 14 Kasım 1947'de İsrail Devletinin kuruluşu münasebetiyle ilk Başbakan ola
rak yaptığı konuşmada, "sahip oldukları topraklarla yetinmeyeceklerini, Filistin'in bugünkü 
haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir, Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetiş
kinlerimizin yerine getirmeleri gereken bir başka haritası vardır, Nil'den Fırat'a kadardır" 
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demiştir. Ariel Şaron, 1947'de tsrail Devleti kurulurken "Türkiye ilgi alanımızın içindedir" 
demiştir. Izak Şamir, "Bizim gücümüz büyük israil'e olan inancımızdan ileri geliyor" demiş
tir. Bir İsraillinin inancı, büyük İsrail'e ne kadar inanıyorsa, bununla ölçülür. Bu gerçeği hepi
miz biliyoruz. 

Diğer taraftan, Siyonizm bu temel esaslara göre hareket ederken, bu Siyonistler, kendi kur
dukları Shell, Mobil gibi birtakım petrol şirketleriyle de, yıllarca bizim Güneydoğu Anadolu-
muzda petrol aramışlardır. Bu petrol arama işinde, önce elli yıllık izin almışlardır; arama izni 
ki, başkaları p sahalarda arama yapamasın. Kendi kontrolleri altına almışlardır arama işini; 
bu bir. 

İkincisi, çok büyük petrol zenginlikleri buldukları halde, bunları gizli tutmayı uygun gör
müşlerdir; çünkü, bizzat kendilerinin birçok makalelerinde de itiraf ettikleri gibi, "Burası İs
rail'in olacak, şimdiden bu petrolü israf etmeyelim, bizim olduktan sonra, bizim zenginliğimiz 
olsun" demişlerdir. Bundan dolayıdır ki, bu petrol şirketleri, bu bölgedeki aramaların arka
sından kuyular bırakıp gitmemişler, burgu işlemeyen betonlarla delikleri doldurmuşlardır. 
Türkiye Petrollerinde çalışan bizim idaealist mühendislerimiz, bütün bunları defaatle dile ge
tirmişler; ama, ne yazık ki, Türkiye'deki birtakım masonik çevreler, Siyonist planların yürü
mesine yardımcı olabilmek için bu gerçeklerin hep örtbas edilmesine çalışmışlardır. 

Bakınız, sadece şu son bir iki yılda, ufacık bir gayretle, Adıyaman bölgesinde elde edilen 
petrol yüzde 100 artmıştır ve bugün bizim resmî kaynaklarımıza göre, bölgesindeki petrol 4 
milyar 270 milyon varildir. Halbuki, bizim ürettiğimiz sadece 70 bin varildir. Düşününüz, bi
zim için, bilinen rezerv dahi ne kadar büyük bir zenginlik ifade etmektedir. 

Bakınız, Shell firmasında yirmi sene petrol arama daire başkanlığını yapan bir siyonist 
ne diyor : "Türkiye, petrol denizinin üzerindedir. Ortadoğu'da uzun süre çalıştım; bildiğim 
kadarıyla, bütün Amerikan firmaları, uzaydan çekilmiş filmlerde gördükleri Türkiye'nin, bir 
petrol okyanusu üzerinde oturduğuna emindirler. İran, Irak, Sovyetler Birliğinde petrol olur 
da hiç Türkiye'de olmaz mı?!. Bir uzman olarak bunun aksini asla düşünemem." Bu açıkla
maları, yirmi yıl Shell petrol firmasının araştırma genel müdürlüğünü yapan Antony Haig 
yapıyor. 

Bundan başka, Türkiyemizin diğer bölgelerinde de sayısız zenginliklerimiz olduğu gibi, 
Güneydoğu Anadolumuzda petrolden başka, fosfat, çinko ve su gibi büyük zenginliklerimiz 
olduğu malumdur. 

İşte bunlara, tsrail, yarın sahip olacağız düşüncesiyle, kendi özel planlarını yürütmekte
dir; birinci gerçek budur. Bütün bu olayların arkasında siyonizm vardır. 

İkinci gerçek ise, Batı'nın bu planlara alet edilmesidir. Kaç defa huzurlarınızda açıkla
dım; Batı toplumunun içerisinde birtakım aşırı uçlar var, bunlar siyonist ve ehlisalib uçlardır. 
Ne yazık ki, Batılı aydınlar bu uçları ıslah edeceklerine, kendileri bunların etkisi altında kal
maktadırlar. 

İşte, Müslüman ülkelere tatbik edilen çifte standart budur. "Yeni dünya düzeni" adı al
tında Müslümanlığı kaldırıp, bütün dünyaya siyonizmin hâkim kılınması için oynanan oyun
lar bunlardır. Batı'nın bugünkü etken gücünün ne olduğunu tanımak için, astında Bosna, Ce
zayir, Kıbrıs, Azerbaycan, Abhazya, Filistin, Keşmir birer laboratuvardır. Biz, Bosna Iaboratu-
varında, "Batı" denen madenin içinde ne var, bunu görüyoruz. Şu son Kıbrıs olaylarında Batı 
medeninin içinde ne var, bunu görüyoruz. (RP sıralarından alkışlar) İşte, bilmek mecburiye
tinde olduğumuz ikinci bir gerçek de budur. 
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Ne yazık ki, burada birkısım kıymetli parti mensubu arkadaşlarımız konuşurken, "Efen
dim, PKK'yı Suriye destekliyor, Irak destekliyor, tran destekliyor" diyorlar da, ne hikmetse, 
bunun asıl arkasında İsrail ve Amerika olduğunu, bir türlü açıkça söylemiyorlar. (RP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, Amerika ve Avrupa'nın çifte standardından şikâyet 
ediliyor!.. 

Elbette, bu gerçekler, Türkiye'de terörün kökünü kazımak isteyen yeni bir hükümet kuru
lacak olursa, o hükümetin bileceği gerçekler olacaktır. 

Bakınız, plan şudur : Önce kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirilecek. Bura
da, Batı'nın yönetiminde, oradaki halkın değil, Batı'nan arzularını gözetecek bir bölge mey
dana getirilecek. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bü bölgeye ilhak edilecek ve bunun 
için -Türkiye, Irak, Suriye ve tran'da Müslümanlar birbirini ezsin diye- bölgedeki Müslüman 
ve Kürt kökenli Müslümanlar birbirini ezerek, bölge Vietnam'a dönüştürülecek. Bölge Viet
nam'a dönüşürken, sözde, kurtarıcı gibi, İsrail Lübnan'ı alacak ve böylece ta Akdeniz'de geniş 
bir kapısı bulunan İsrail, Lübnan boşluğundan, kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uza
nan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde, kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya 
getirilip, önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek; burada oturan Müslüman halk, Ermeni de
ğirmeninde öğütülecek ve İsrail'e, yumuşak, yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edi
lecek... İşte, plan budur. Bu planın tatbikatını görüyoruz. 

İki yıl evvel, Amirikalı yarbaylar Riyad'daki karargâhlarında yaptıkları açıklama da "Biz, 
Kuzey Irak'ta otorite boşluğu kuracağız, Anadolu'dan da buraya parçalar ilave edeceğiz" de
mediler mi, bunları biz burada kaç defa konuşmadık mı?, şimdi, Güneydoğu Anadolu Lüb-
nanlaştırılmadı mı? Bu PKK'yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz; Amerika gön
deriyor. İşte, ellerindeki silah; işte, plan... Ne acıklıdır ki, bizim zaten -çok şükür ki- istihbara
tımız yok; çünkü, olan istihbaratımız da CIA ve MOSSAD'la işbirliği halindedir. Şu halimize 
bakınız. Amerikalı adam istediği gibi oynuyor. Bizi "istihbarat" diye gönlendiriyor, onlara da 
"git vur" diyor. Bizim bir millî istihbaratımız yok. İki aydan beri, istihbarata bir başkan bile 
konulamadı ve böylece, bu Hükümetin elinde, Güneydoğu Anadolu, görüldüğü gibi, Lübnan-
laştırıldı ve tabiî, bu dış güçler, Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor ki, burası Viet-
namlaşsın, Müslümanlar birbirlerini öldürsünler, İsrail daha serbest kalsın... Bunun için de 
politikaları, İsrail'le Türkiye'yi birbirine yaklaştırmaktır. Ne yazık ki, bu Hükümet, görüldü
ğü gibi, tsraill'Ie canciğer dosttur, onun Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyor, oradan gelen heyet
lere, Dolmabahçe Sarayında, hepsi arka arkaya dizilip saygı duruşunda bulunuyorlar. Yürüyen 
ne; yürüyen, Siyonist plan, dış güçlerin planı. 

Netice ne oluyor bizim Anadolumuzun bir parçası Lübnan oluyor, bizim Anadolumuzun 
bir parçası Vietnamlaştırılmak isteniyor. 

Şu hale bakınız : Nasıl oluyor da sayın milletvekilleri, bu Hükümet, Talabani'ye, kırmızı, 
diplomat pasaportu veriyor? (RP sıralarından alkışlar) Niçin?; Amerikalı ağabeyleri böyle tavsiye 
ediyor da onun için. bu Talabani gidiyor, cebinde Türkiye Cumhuriyetinin kırmızı pasaportu 
olduğu halde 16.9.1992'de Almanya'daki Tages Zeitung Gazetesine beyanat veriyor. Bu Hükü
metten aldığı pasaportla ne diyor, dikkatinize sunuyorum : "özgürlük için dövüşen herkesin 
belli dönemlerde terörist diye damgalandığını" ileri süren Talabani, "Şamir de terörist olarak 
aranıyordu. Ben ve Barzani de aynı şekilde suçlanıyorduk. Apo'yu terörist olarak suçlamıyo
rum. PKK, ulusal bir örgütümüzdür.' Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Kafkasya'da yaşayan 

— 305 — 



T.B.M.M. B : 6 23 . 9 . 1992 O : 1 

Kürtler, tarihsel parçalanmadan ötürü farklı örgütlere sahiptirler. Kanımca, PKK, Türkiye'nin 
Kürt siyasetini yansıtıyor. Size soruyorum; kime vatanı uğruna dövüşürse terörist diyebilirsi
niz?" diyebiliyor. 

İşte, cebinde pasaport, bu Hükümetin verdiği pasaport; işte, ağzından çıkan sözler.ı. Son
ra da buraya gelecekler, "Biz terörizmle mücadele ediyoruz, ettik" diye bir sürü laf söyleye
cekler. Bakınız, gerçek burada. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Amerika ne söylerse onu yapı-

•. yorsunuz ve daha önce bütün bunlara itiraz ediyordunuz; şimdi telefonun başına siz oturunca, 
Amerika'nın her söylediği yapılır hale geliyor!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Elbette bu vatan hepimizin, elbette sizleri ikaz etmek bizim için vatan borcu. Ne yapıyor
sunuz farkında değilsiniz. Biz, sizi, size aynada göstermeye çalışıyoruz, Bakınız, yaptıklarınız 
bu. İstemiyorsunuz; ama, istemediğiniz halde, siz, farkında olmadan, ülkenin bölünmesi için 
çalışanlara yardımcı oluyorsunuz. Kendinize gelin. Elbette sizi ikaz etmek bizim vazifemiz, bu 
Meclisin vazifesi.* 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hocam, biraz da bize bak. , 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Pasaportu siz vermediniz, o verdi. (Gülüşmeler) 
İşte, muhterem milletvekilleri, bakınız, bu Hükümet, eskiden Çekiç Güç'ün aleyhindeydi. 

Şimdi, geldi, bu Çekiç Güç'ü buraya uzattı. Bu Çekiç Güç Ermenistan'a yardım ediyor; PPK'yı 
bütün gücüyle koruyor; Kuzey Irak'taki Batı kontrolünü devam ettiriyor; Irak'taki buğday tar
lalarını yakıyor; özel yetiştirilmiş, Kürtçe bilen, Yahudi ve Ermeni soyundan gelmiş ve seçilmiş 
mensuplarıyla güneydoğudaki vatandaşlarımızı isyana teşvik ediyor. 

Nedir bugünkü bu Fransız uçağı? İki aydır niye sakladınız1 bu gerçeği milletten? Uçak, 
teröristlere yardım götürüyor "Aman, Dışişleri Bakanına bile söylemeyin" diyorsunuz. Hani 
şeffaf olacaktınız? Bu nasıl şeffaflık? Şu halinize bakın!.. Bir saat değil, ben bin saat konuşa
yım, sizin halinizi tasvir etmek mümkün mü?.. Şu halinize bakın... 

Her şey ortada. Bakın, Sevr haritası ortada, ABD ve Batı'daki lobiler ortada, Bosna, Ce
zayir ortada, Kıbrıs ortada, Müslümanlara tatbik edilen çifte standartlar ortada, Batı'nın, AT'ın, 
Ermenileri koruyan ve Türkiye'nin parçalanması için yaptıkları çalışmalar, PKK'yı koruyan 
bütün çalışmalar, apaçık ortadadır. Şu Avrupalı parlamenterleri görüyoruz, sanki PKK'nın mu
hafızı. Adam orada eylem yapıyor, başında bir Fransız parlamenter, bir Hollandalı, bir Belçi
kalı, bir Alman parlamenter... Bütün bonları görüyorsunuz. Bu gerçekler karşısında, işte, İs
rail'in açıklamalarını görüyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz ve de haritalarını görüyorsunuz, 
Bütün bunlar burada tekrar tekrar konuşuldu. ' 

Şimdi bir diğer gerçeği de kısaca belirtmek mecburiyetindeyim. Bu da, bilhassa, Kürt kö
keninden gelen, yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimize kardeşane bir şekilde seslen
mek için şu açıklamayı yapıyorum : Bilsinler ki, "Gavurdan dost, domuzdan post olmaz." 
(RP sıralarından alkışlar) Ondan dolayı, bu dış,güçler, sakın ha, kendilerine yardım ediyor, 
çalışıyor zannetmesinler. Bunların sloganları "Kürt ölsün, Ermenistan kurulsun"dur. Bugün 
bütün bunları yapmaları, Müslümanları birbirine öldürtmek içindir; büyük Ermenistan'ı, bü
yük İsrail'i kurmak içindir. Onları alet ediyor, sonra Ermenistan'a bağlayacak, büyütecek ve 
İsrail'e teslim edecek. Bu, yeni bir şey değil. Osmanlı'yı parçalayan dış güçler, gittiler, Ameri
ka'da, Fransa'da lobi oluşturdular. Onlar Osmanlıyı parçaladıkları gibi, şimdi Türkiye'yi de 
parçalamak, bütün Müslümanları birbirine kırdırmak, İslam alemini ortadan kaldırmak için 
planlı, programlı bir şekilde çalışıyorlar. Apaçık bir şey. Bu gerçeği görmemek mümkün mü? 
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Bunlar şimdi kendi planlarını yürütmek için, bir yandan PKK'yı destekliyor; ama, sonra da 
arkasından Kuzey Irak'takileri destekliyor. Hep kendi planlarının gereğini yerine getiriyorlar. 
Onun için, gerek PKK, gerek Kuzey Irak'takiler, zaman zaman "Batılılar bizi sattı" diyorlar. 
Hayır, bu, kendi planlarını yürütmek için, o an ne lazımsa onu yapmalarının bir gereğidir. On
dan dolayıdır ki, bunlar WiIsori prensibi dediler, sırf Osmanlıyı parçalamak için; ama, Kürt 
Icökenlilere bağımsız bir devlet kurmak için sıra geldiğinde, 1917 yılında, "Hayır siz bu rüşte 
sahip değilsiniz; İngiliz Kontrolü altında kalacaksınız" dediler, tşte, gâvurun yapacağı iş bu
dur... Ondan dolayı, elbette hiçbir inançlı kardeşim, bunların kendileri için çalıştığını kabul 
edemez. Bu bir. 

İkincisi, bağımsız bir Kürt Devleti hiçbir zaman Kürt kökenli kardeşlerimize saadet getire
mez. Bu, her bakımdan açıktır. Çünkü, Türkiye'de Güneydoğu Anadolumuzda yaşayan Kürt 
kökenlilerden belki de çok daha büyük bir kısmı yurdumuzun her tarafına dağılmıştır çok ta
biî olarak ve hepsi bu vatanın evladıdır. Onun için, bir bölgede böyle bir devlet kurulmaya 
kalkılsa, öbür bölgedekiler ne olacak? O bölgedeki insanlar, bilakis, reaksiyona maruz kala
caklardır. Bangladeş'ten daha geri, kalacaklar; İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a pasaportla gi
decekler. Geri kalmış, ezilmiş, ateist yönetimler altında ve Batı politikalarına oyuncak yapıla
cak herhangi bir kukla devletten kime ne hayır gelir? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Öbür taraftan, federasyon, özerklik, bunlar da çözüm değildir; aynı mahzurlar onun için 
de vardır. Böyle bir bölgede, belli bir yönetim yapsanız dahi, Öbür belgedekiler ne olacaktır? 
Bunlar, sadece, onların istenmeyen muamelelere maruz kalmalarına sebep olabilir. Bu sebep
ten dolayıdır ki, bunların hiçbirisi bir çözüm değildir. 

Aynı şekilde, kültürel ve sosyal hakların verilmesi de bir çözüm değildir. Evet, bunlar ve
rilmeli; ama, bunlar verildiği zaman iş bitecek zannedilmesin. Kürt kimliğinin kabul edileceği, 
Kürtçe yayın yasağının kaldırılacağı, Kürt enstitüsünün kurulabileceği, bunlar söylenmiş olsa 
ve bunlar gerçekleştirilmiş olsa, bu mesele biter mi; hayır. Neden; bölgede işsizlik korkunç bo
yutlara ulaşmıştır. Eğitim ve sağlık hizmetleri tıkanmıştır. Yatırımlar durmuştur. İnsan hakları 
ihlalleri had safhaya varmıştır. "Bu bölgeden başlayacağız kalkınmaya" diyen bu Hükümet, 
bugüne kadar, on aydan beri bir tek çivi bile çakmamıştır. Buraya gelip de kâğıt üzerindeki 
birtakım rakamları okumak, kimi aldatmaktır? Gerçek ortadadır. 

Elbette herkese insan hakları verilmelidir; fakat, mesele, ne arazi meselesidir ne de sosyal, 
kültürel hak meselesidir; mesele, kökünde, aslında, bu ülkede adil bir düzenin kurulmasıdır. 
Cüzümün adı; adil, onurlu, gönüllü, kardeşçe birlik ve beraberliktir, asıl temin edilmesi icap 
eden budur. Herkes birbirine sarılmayı istemelidir; bu da ancak adil düzenle olur. 

Tasavvur buyurunuz, bu bölgedeki birtakım insanlar şikâyet ediyor ve PKK da bunu ken
di siyasetine alet ediyor. Soruyorum size, insan haklarına aykırı hareketler Türk kökenli vatan
daşlara yapılmıyor mu? Türkiye'nin, güneydoğudan başka pek çok bölgesi, aynı şekilde geri 
kalmış değil mi? Bütün şikâyetler; diğer bölgelerimizde de fazlasıyla mevcuttur; onun için, 
Türkiye'de ne bir ırk ayırımı vardır ne bir bölge ayırımı vardır. 

Şikâyetlerin kökü nedir; bugün, Türkiye'de kurulmuş olan bu faizci köle düzeni ve Türki
ye'de kurulmuş olan bu siyasî hile rejimi. Bakınız, bu Meclis, Seçim Kanununu hâlâ düzeltme
di. Şu TRT'ye bakın! Sayın Demirel, eskiden "Efendim, bu TRT ANAP'ı tutuyor" diyordu; 
evet, doğru; eskiden yarım saat haberin 15 dakikasında ANAP konuşuluyordu; ama, şimdi 
kendisi geldi, 30 dakikalık haberin 25 dakikasında kendisi konuşuluyor. Şimdi, Bilecik'teki 

— 307 — 



T.B.M.M. B : 6 23 . 9 . 1992 O : 1 

insan da mı dağa çıkacak da siz bunları ıslah edeceksiniz?.. Başka şeyden anlamıyorsunuz. 
Bütün bunların temelinde bu yatıyor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sizin tatbikatınızı görüp de buna karşı isyan etmemek -manen söylüyorum- mümkün de
ğil ki... önce adaleti tesis etmelisiniz. "Ben bunu yaparım" deyip, yapacağınızı zannediyorsunuz. 

Bakın, bugün Mecliste artık sonuna gelmiş bir aritmetik çoğunluk mevcut. "Biz nasıl ol
sa böyle de atlatırız..." Evet atlatırız; ama, bakın, sonunda, bombalar patlıyor, kan akıyor. 
Biz burada millî görev yapıyoruz, ikaz ediyoruz. Bırakın bu hileli seçim kanunlarının aritme
tiklerini, oyunlarını, gerçeği görün, hakkı tesis edin, adalete dönün... 

Bu TRT'yi herkesten önce sizin ikaz etmeniz lazım. Bugün nerede bu TRT? Bu kadar önemli 
bir memleket meselesi konuşuluyor; nerede?.. Siz hakikaten bundan bir üzüntü duymuyor mu
sunuz? Benim yüzüm kızarıyor... 30 dakikanın 25 dakikası Demirel'e ayrılınca, benim arkada
şım Demirel adına ben hakikaten utanıyorum. Böyle TRT mi olur? (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu gerçekleri belirttikten sonra, hiç uzatmadan, Sayın De
mirel'in birkaç cümlesiyle neticeye geçiyorum. Sayın Demirel muhalefetteyken bizzat söylediği 
sözler şunlardır : "Generallere sıkılan kurşun, bu milletin devletine, onuruna, gururuna sıkıl
mıştır." Şırnak'taki tugay merkezine sıkılan kurşun kime sıkılıyor?.. 

"Bunlar karşısında söylediklerinin hepsi laftır" diyor, o zamanki ANAP yönetimi için; 
"Dökülen kan yerde kalmıştır. Meclisi, partileri kazıdılar; ama, bir eşkıya sürüsünü 
kazıyamadılar" diyor. 

Yine, Sayın Demirel "Bir kere, Midyat'ın Sanköy yolunda mayın ne arar dersiniz?" di
yordu, bugün Güneydoğu Anadolu'nun her yerinde mayın ne arıyor? (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

"Bu, tuzaktır, bu, kan denizidir; Türkiye ne yapıp yapıp bu işin kökünü kazımalıdır" di
yordu o zaman. 'Eskiden de ölüyordu, ne yapalım, şimdi de ölüyor' değildir bunun cevabı" 
diyordu Sayın Demirel. Şimdi cevap olarak kendisi bunu söylüyor, şu hale bakın!.. 

"Bu olaylar karşısında vurdumduymazlığın ve bu cinayetleri işleyenlerin mutlaka yakası
na yapışılacaktır gibi laflara kimsenin tahammülü kalmadı." tşte şimdi sizin bu sözünüzü, mil
letin yüreğindeki gerçeğe tercüman olarak biz geldik söylüyoruz. Bu boş laflara kimsenin ta
hammülü kalmamıştır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

"Kan dökülmeye devam ediyor; Hükümet çare müessesesidir; bundan herkesin yüreği sız-
lamahdır." Aynı sözü söylüyoruz. 

"Devlet, bu ülkenin topluiğne ucu kadar yerde yoksa, devlet, devlet değildir. Devlet, Tür
kiye'nin her yerinde olmak mecburiyetindedir. Türkiye'nin gündeminde başka meseleler var 
gibi görünüyor; fakat, Türkiye'nin gündemindeki esas mesele budur. Buna mutlaka çare bul
maları lazım. Hükümeti, siyasî iktidarı ikaz ediyorum; durdurun bu kan deryasını. Durdura
mayacaksınız, -ki, bugüne kadar durduramamışlardır- o zaman bırakın görevi de başkaları gel
sin." (RP sıralarından alkışlar) Sizin fetvanızla size hüküm veriyoruz; fetva sizin. Bizim, Mec
listen ricamız, Sayın Demirel'in bu fetvasını lütfen infaz edin. (RP ve ANAP sıralarında alkışlar) 

Yine, Sayın Demirel'in sözü : "Bugünkü hükümetin yapacağı tek şey, hiç vakit kaybetme
den istifa etmektir." Yine Sayın Demirel'in fetvasının bir ilave kısmı var : "İstifa etmezlerse, 
cezaî sorumlulukları da vardır. Kan dökenlerle beraber cezaî sorumluluğa tabi tutacağımızı, 
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katillerle birlikte hesap soracağımızı ifade ederim." işte aynen sizin cümleniz. Demirel, olayla
rın, dökülen bir siyasî heyetin, yani dağılan, dökülen iktidarsızlığın eseri olduğunu söyledi. 
Sizin bu durumunuz da... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen toparlar mısınız?.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi işin sonuna geldik. Muhterem milletvekilleri, her şey ortadadır. Bakın, Hükümet, 

biraz sonra sayacağım 9 konuda aczini ortaya koymuştur : 
"İstihbarat kuracağım" dedi. Şimdi, 10 ay sonra "istihbaratım zayıf, hiçbir şeyim yok" 

diyor. Kendi ifadeleriyle sabittir ki, görevlerini yapmamışlardır. "Şırnak'ta istihbarat rezale
ti... istihbaratımız çok bozuk..." Bütün bu sözler hep itiraflardır. 

Sözü hiç uzatmadan sayıyorum. 
Bu Hükümetin diğer bir aczi şudur : "Bölgedeki güvenlik güçlerini özel eğitime tabi tuta

cağız, ileri-teknoloji ürünü ve modern gereçlerle teçhizini yapacağız" diyordu. İşte halimiz, 
2 tane helikopter var, "Aman, 25 tane olsun" deniyor. Biz bu gensoruyu verdiğimiz için, dün, 
hemen, sözde helikopter ihalesini intaç ettiler. Çünkü, her işleri günlük. Bu gensorumuzun, 
hiç değilse bu faydası oluyor; koştular geldiler. Hani 200 tane helikopter alınacaktı, niye 75 
tane almıyor? Tabiî, bu Hükümetin diğer bir karakteri de faizci oluşudur; paralar faize gidi
yor, helikopter almaya parası yok... Aslında, bu mücadeleyi yürütecek ekonomik güçleri de 
yok. Zafiyet, sadece terörle mücadele sahasında değil, her sahada... 

Başka bir aczi: PKK, kendisini eğitmiş, işte kasette görülüyor. Bizim 18 yaşındaki çocu
ğumuz doğru dürüst eğitim yapılmadan çıkıp gidiyor; giderken vuruyorlar, gelirken vuruyor
lar. Elbette 10 aydan beri bunlar için gerekli tedbiri almayan bü Hükümet, hiçbir şey yapmadı
ğı gibi, bütün bunların sorumlusudur. 

Hani sizin keşif uçaklarınız, hani pilotsuz uçaklarınız, hani gece görme dürbünleriniz, hani 
elektronik toplarınız? Hani karakollarımızı muntazam yerlere yerleştirecektiniz? Hani çelik ye
leğiniz? Şu hale bakın; daha askerine bir tane çelik yelek veremiyor!.. Neymiş; Kayseri'de üre-
tecekmiş... Oho, şu hale bakın!.. 

Diğer bir suç : Bölgeye gönderilecek devlet görevlilerine şefkat eğitimi yapılacaktı. îşte 
bakın, Şırnak olayları ne gösteriyor; bölgedeki Emniyet Müdürü kardeşimizin ve diğer güven
lik görevlisi kardeşlerimizin, halkla yaptıkları münasebetlerde, eğitilmemiş oldukları gözükü
yor. Dün de burada ifade edildi; halk validen memnun. Bunları örtbas etmekte bir fayda yok. 
Soruyorum size siz, bugüne kadar, o bölgeye gönderdiğiniz devlet memurlarının, halka şefkat
le muamele etmeleri için hangi eğitimi yaptırdınız? Ne yaptınız ki, bunu yapacaksınız; hiç!. 
Oturduğunuz yerden, kendi kendine bunlar olsun diyorsunuz; hayır, olmaz. Hani halkı devlete 
kazandıracaktınız... Halkı devlete kazandırmak için ne yaptınız? Dördüncü suçunuz da bu
dur. Bu hususta hiçbir şey yapmadınız. Kendiniz diyorsunuz ki "Eşkıya kök saldı." 

Bundan başka, hani faili meçhul cinayetlerin faillerini bulacaktınız? Sizin döneminizde 
bunlar çok daha arttı. 

Hani bölgede otoriteyi temin edecektiniz? Bizzat sizin yetkilileriniz üç başlılıktan bahsetti. 
Altıncı suçunuz, tanıtma konusunda hiçbir şey yapmadınız. PKK'nın tanıtma gücü siz

den çok daha fazla. 
'Yedincisi, hani siz güneydoğuya özel program tatbik edecektiniz? İşsizliği önlemek için, 

bir kişiye dahi iş vermek hususunda na yaptınız? Verdiğiniz kadroları partizanca kullanmaya 
çalışıyorsunuz. O da zaten kullanılmıyor. 
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Bundan başka, bu Hükümetin bölgeye bir tek çivi çakacak mecali de yoktur; çünkü, eko
nomisi perişandır. Bu Hükümet, sadece GAP açılışı diye Fransız şirketine 22 milyar lira verir. 
Ne imiş, sarı duman çıkartacaklarmış!.. Milletvekillerini Nevvyork'ta yürütmek için 12 milyar 
lira verir. TRT, Paris'te yılbaşı hazırlığı yapsın diye milyarlarca lira verir, işte, bu zihniyetle 
bu meseleler çözülmüyor... 

Bundan başka, asıl bizi birbirimize bağlayan bağ, inanç bağıdır. Güneydoğudaki kardeş
lerimizin inanç yönünden aydınlatılması bakımından da hiçbir faaliyet yapılmış değildir. Bu
ralarda dinî tedrisat yapan özel birçok müesseseler vardır. Bunların geliştirilmesi, buralardan 
mezun olan insanlara diploma verilmesi, bunlara sahip çıkılması lazım gelir. Güneydoğu halla 
inancına bağlıdır. Hâlâ bu memlekette başörtüsü zulmü devam ediyor; hâlâ, 250 tane binası 
bitmiş imam-hatip okulu açılmıyor. Bütün bunlar, o bölgeye elbette menfi etki yapıyor. 

Bu Hükümet döneminde, güneydoğuda, bölge yatılı okulları yapılıp, eğitim ve sağlık hiz
metlerinin artırılması lazım gelirdi. Bunların da hiçbiri yapılmıyor; tam tersine, "Terör biter, 
yatırım gelir" deniyor. 

Bu Hükümet, Çekiç Güç'ün süresini uzattığı için suçludur; bu Hükümet, Kuzey Irak'taki 
boşluğun dolmasından dolayı suçludur; bu Hükümet, Irak'taki ambargoyu devam ettirip, böl
geyi ekonomik bakımdan tamamen perişan ettiği için suçludur. Bundan başka, bu Hükümet 
-en büyük noksanı- söz dinlemiyor. Bugüne kadar, açıkoturumlarda, Mecliste bu kadar konu
şuldu, söylenen şeylerin hiçbirisini alıp tatbik etmemiştir. "Efendim, devlet işidir" diyor. Evet 
devlet işidir de, eğer biz bunu bjr gemiye benzetirsek, bu geminin kaptanı nerede? O devleti 
harekete geçirecek Hükümet. "Devlet işidir" demenin sebebi ne; mesuliyeti başkalarına atmak. 
Halbuki, asıl mesul kaptandır. Bu geminin kaptanı yok. Biz, bundan şikâyet ediyoruz. Bun
dan dolayı bu terör gelişiyor. . 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, daha ne kadar konuşacak? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız bu meseleler karşısında, en hayatî me

selelerde bile "Olmaz öyle şey, gök kubbeyi yıkarım" gibi tabirlerle hareket ediliyor. 
Muhterem arkadaşlarım, sözümün sonuna geldim. Hükümetin terörle mücadelede on ay

dan beri çaldığı plağı okuyorum; bu Hükümetin terör plağı on cümledir : 
1. "Biz başlatmadık, devraldık." 2. "Kısa vadeli bir iş değildir." 3, "Terörü1 önlemek 

devletin işidir" 4. "Biz de özgünüz" 5. "Kan yerde kalmayacak" 6. "Devlet, terörü durdur
manın çaresini bulacaktır" 7. "Azimliyiz, kararlıyız" 8. "Va mı terörü bir anda durduracak? 
Bir babayiğit, bir sihirli formül varsa, yerimizi vermeye hazırız." Bazen de böyle üslup değişti
riyor. 9. "Cek" 10. "Cak" tşte, bu Hükümetin terörle mücadele formülü budur. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Soruyurum size aziz milletvekilleri; bu plakla terör önlenir mi? 
Bizden, kimse, üç yaşında çocuk olmamızı istemesin. Kesinlikle, samimiyetimle söylüyo-, 

rum, her birini ayrı ayri sevdiğim için, bu Hükümete ve bu DYP Grubundaki kardeşlerimede 
sesleniyorum; bu Hükümetle bu iş yürümez, yapmayın. Güneydoğu Anadolu Lübnanlaştı; Vi-
etmenlaşmasının musuliyetini üzerinize almayın. Kaldı ki, biz, bu plağı yedi defa dinledik. Sa
yın Demirel'in uzmanı bir kardeşiniz olarak müsaadenizle arz ediyorum; onu benim kadar ta
nımazsınız, belki be,nim kadar da sevmesziniz; ama, biz, burada, memleket, millet meselesini 
konuşuyoruz. Sayın Demirel, bakınız, siz iyi niyetlisiniz yedi defadır hükümetsiniz; ama, ya
pamıyorsunuz, size kardeşane tavsiye ediyorum, tarihî bir gündeyiz, bırakınız, sizin için de 
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çok hayırlı olur. Kaldı ki, bırakmak için elinizde çok iyi bir bahane var : "Ortağım iki defa 
parçalandı, ben ne yapayım" dersiniz, biter gider... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Hiç
bir şey kaybetmezsiniz. Bu gibi tarihî günler çok yaşanmıştır. ^ 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — 1 saat 15 dakika oldu Sayın Başkan. (DYP ve SHP sıralar-

nıdan gürültüler) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Son cümlemi söylüyorum. 
Muhterem milletvekilleri... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — 1 saat 15 dakika oldu efendim, bu nasıl müsamaha? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun lütfen. 
Toparlayın efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bütün bû gerçekler karşısında, bütün partili ar
kadaşlarımızın hepsinin, Refah Partimiz olarak verilen bu gensorunun gündeme alınmasına 
yardımcı olmasını rica ediyorum. Aksine oy kullanan olursa, bu takdirde, akan kanların me
sulü olur. Bakın, ben kardeşlik vazifemi yaparak size söylüyorum. Millete gidip durumu gös
termek için de açık oylama isteyeceğiz. 

Görüşmemiz ve bu gensorumuz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı olsun. 
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erbakan. 
Değerli milletvekilleri, dün de burada bir gensoru müzakeresi yapıldı. Grup adına konu

şan arkadaşlarımızın hepsine müsamaha edilmiştir. Sayın Köse'nin adı geçtiği için ifade ediyo
rum, 20 dakika konuşması lazım gelirken, 38 dakika konuşmuştur. Sayın İçişleri Bakanımız 
20 dakika konuşması gerekirken 55 dakika konuşmuştur ve kimse de rahatsız olmamıştır; çün
kü çok önemli bir konu idi. 

Bilgilerinize arz etmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, o zaman, İçtüzüğü değiştirin. Eğer İçtüzüğü 
rafa kaldırıyorsanız, değiştirin veya İçtüzüğü kaldıralım, Meclisi keyfinize göre yönetin... O 
İçtüzüğü boşuna yapmamışlar herhalde... 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, SHP Grup Başkanvekili Sayın 
Aydın Güven Gürkan; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; güneydoğu sorunu, terör sorunu, Kürt sorunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir
çok kez geniş şekilde konuşuldu. Daha dün, bu sorunu, bir kez daha, İçişleri Bakanı hakkında 
verilen gensoru nedeniyle konuştuk. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu sorunu çeşitli nedenler
le gündemde tutmak ve sıkça tartışmak yararlı olabilir. Nihayet, bu sorunu çözebilecek en yet
kili organ Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclisin soruna duyarlık gösteriyor olması büyük 
yararlar getirebilir; ancak, sorunu, bir hükümeti ya da bir bakanı yıpratmak çerçevesi içinde 
tutsak edersek, sorunun çözümünü kolaylaştırmış değil, zorlaştırmış oluruz. 

Bu büyük ve yakıcı sorunun ancak tek bir çözüm yolu vardır; o da, elden geldiğince geniş 
bir ulusal uzlaşma sağlamaktır. Bu konuda bir kutuplaşmaya gidersek, her bir siyasal parti, 
kendince doğru saydığı yaklaşımları gözden geçirip, diğer görüşlere yaklaştırma çabası içine 
girmezse, her bir siyasal parti, kamuoyunun bütününü doyurucu arayışlar içine girmek yerine, 
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yalnızca kendi parti kamuoylarına mesaj göndermek yolunu seçerse, her bir siyasal parti, bu 
çetin sorun karşısında zaman zaman yapılabilecek hataların düzeltilmesi yolunda iyi niyetli -
çabalar ve diyalog arama yerine, suçlama yolunu seçerse, her yeni ve alışık olmadığımız yakla
şımı bölücülük avazeleri arasında bastırmaya çalışırsak, sorunun çözümünde ciddî zorluklarla 
karşılaşacağımız kaygısını taşıyoruz. 

Bu çerçeve içinde, Hükümet için verilen gensoruyu yerinde bir gensoru saymıyoruz. Şır-
nak'ta geçen olayların acısına katılıyoruz. Şırnak'ta kimi masum yurttaşlarımızın maddî ve 
manevî büyük zararlara uğradığını da görüyor ve bundan elem duyuyoruz; bunları giderme 
çabasını gösteriyoruz. Şırnak'ta yaşanan toplu göç olayını, halkın içine düştüğü büyük umut
suzluğu, ciddiye almak zorunda olduğumuz bir ifade biçimi olduğunu da düşünüyoruz. Gü
venlik güçlerinin bilgi sağlama ve önlem alma yolunda kimi noksanlıklarının olduğunu anlı
yoruz. Kentin farklı yerlerine yerleştirilmiş bulunan güvenlik güçleri arasında bir eşgüdüm nok
sanlığının yaşandığını tahmin edebiliyoruz. Hatta, Şırnak'a yapılan terörist saldırısı karşısında 
verilen yanıtın dozunun daha iyi ayarlanabileceğini de olası sayıyoruz; ancak, tüm bunlara yü
zeysel yaklaşmamanız gerektiğini düşünüyoruz. , 

Olağanüstü güç koşullarda ve olağanüstü özverilerle ülke bütünlüğünü ye ülke halkının 
korunması yolunda çok ağır bir görevi yürüten güvenlik güçlerinin içinde bulundukları çok 
ağır pisikolojik koşullan da mutlaka dikkate almak zorundayız. Eğer orada hem güvenlik güç
leri, hem halk, serinkanlı ve ölçülü davranışlara şans tanımayacak bir gerginlik ve güvensizlik 
ortamına girmişlerse, bunun nedenleri üzerinde durmak ve tartışmak, sonuçları üzerinde bir 
tartışma açmaktan çok daha anlamlı ve yararlıdır. 

Böyle bir ortamın doğmuş olmasında ne tek bir bakanın ne de bugünkü Hükümetin tek 
başına sorumluluğu söz konusu olamaz. Eğer, PKK olayı ivme yitirmek yerine ivme kazanı
yorsa; eğer, halkın PKK mücadelesine bakış açısında, bu mücadeleyi anlama yolunda bir geliş
me gözleniyorsa; eğer, güvenlik güçleri, PKK'ntn halktan küçümsenemez bir destek aldığı ka
nısına varıyor ve bu nedenle terörist ile halk arasında ayırım yapmakta giderek zorlanıyorsa 
ve giderek -söylemesi bile çok zor geliyor ama- PKK, Kürtlerin, güvenlik güçleri ise Türklerin 
savaş gücü olarak algılanma tehlikesi büyüyorsa, sorunu, on aylık bir Hükümet aleyhine gen
soru vermekle çözmek olanaklı değildir. Kaldı ki, bu Hükümet, PKK terörüne en kararlı yanı
tın verilmesi yolundaki bir geniş Meclis mutabakatının gereğini yapmaktadır. Bu geniş muta
bakat gerekli ve doğrudur; ama, görünen odur ki, sorunu çözmede tek başına yeterli değildir. 
O zaman yapılması gerekli olan şey, gensoru vermek ve suçlu aramaktan çok, şiddete gerekli 
yanıtın verilmesi yolundaki geniş siyasal mutabakatın dışında da yeni önlemler, yeni bakış açı
ları, yeni çözüm yolları bulmak ve bunlar üzerinde de geniş mutabakatlar sağlamak olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Şırnak ve Çukurca olayları da güneydoğu sorununun ve Kürt soru
nunun bir parçasıdır. Eğer, acılı Şırnak olayları yaşanmışsa, bu, güneydoğu sorununa bakış 
açımızda kimi yetmezliklerin olduğunu göstermektedir. Bu yetmezlikleri yalnızca Hükümete, 
hatta yalnızca Devlete fatura etmek yanlıştır. Sanıyorum, toplum olarak bu soruna bakış açı
mızı yenilemek ve yeni yaklaşım ve önlemler konusunda geniş uzlaşmalar sağlamak zorundayız. 

Bir ülkenin karşılaşabileceği en çetin sorunların başında, etnik ve mezhepsel kırgınlıklar, 
kızgınlıklar, çekişmeler ve çatışmalar gelir. Bunlara zamanında meydan vermemek, bunları ön
lemekten çok daha kolaydır. Aslında, dilenen, Türkiye'nin bir Kürt sorununun olmamasıydı, 
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bunu geçmişte başarmak zorundaydık. Bugün bunu tam olarak başaramadığımızı görüyoruz. 
Eğer, geçmişte, demokratik süreçler tam işleyebilmiş olsaydı, demokrasi sık sık kesintilere uğ-
ratılmasaydı, süreç kendi olağan akışını izleyebilseydi, belki, bugünkü sorunu, bu çetinlikte 
yaşamak zorunda kalmayabilirdik. Bugün yaşadığımız sorun, bir uzun sürecin sonunda oluş
muş bir sorunsa, bugünkü Hükümet aleyhine bir gensoru vermekle bir şeyi çözmüş olamayız. 
Hükümet, şimdi, uzun süreçte oluşmuş bu çetin sorunu, ulusal mutabakatlar çevresinde çöz
meye çalışıyor. Bu, çok zor, çok çok zor bir iş ve Hükümetin, siyasal alan da dahil, her alanda 
yardıma, desteğe, yol göstermeye ve arkasına olabildiğince geniş mutabakatlar almaya ihtiyacı 
vardır. 

Unutmayalım ki, dünya ve çevremiz, etnik ve mezhepsel sorunları aşma becerisini göste
remedikleri için çok acılı süreçler yaşayarak parçalanmış ülkelerle doludur. Sorun, bir hükü
met tarafından, tek başına, kısa sürede çözülebilecek bir sorun değildir. Sorun, nasıl bir top
lumsal süreç içinde oluşmuşsa, gene elbirliğiyle başlatıp geliştireceğimiz bir toplumsal süreç 
içinde çözülecektir. Hükümetlerin bu süreç içindeki rolleri, sadece, toplumsal süreç içinde sağ
lanmış bulunan mutabakatları uygulamaktan ibarettir. 

Bin yıldır birlikte yaşayan iki halk, bugün, giderek artan bir biçimde, bundan böyle bir
likte yaşayıp yaşayamayacaklarının kaygısını taşır hale gelirken, tüm dünyada etnik arılık te
meli üzerine yeni devletler kurma yanlışlığı kol gezerken, birçok ülke birbirinin etnik temelli 
iç çelişkilerini kızıştırmayı birbirine karşı bir silah gibi kullanırken, Türkiye'nin karşılaştığı et
nik sorunu, Hükümete yönelik bir gensoruyla gündeme getirmek, olayın çok boyutluluğunu, 
karmaşıklığını ve toplumsallığını göz ardı etmek demektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güneydoğu sorununa toplumsal bakış açımız çerçeve
sinde sağlanan uzlaşmalar, sanıyorum ki, şu noktalan içeriyor : 

1. PKK, bir terör örgütüdür; acımasız şiddet kullanmaktadır. Bu şiddete güvenlik güçle
ri gerekli yanıtı verecektir. 

2. Güvenlik güçlerinin PKK ile mücadelesi sırasında bölge halkının zarara uğramaması 
için gerekli özen gösterilecektir; hukuk devleti ilkeleri dışına taşılmayacaktır. 

3. Yöre halkının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir. 
4. Terörle mücadelede ödünsüz bir kararlılık gösterilecek ve güvenlik güçleri maddeten 

ve manen desteklenecektir. 
5. PKK'yı dolaylı ya da dolaysız bir biçimde destekleyen dış güçler eldeki tüm olanak

larla uyarılacak ve destek vermekten alıkonulmaya çalışılacaktır. 
6. Sınır güvenlik önlemleri artırılacaktır. 
7. Kutuplaşma ve gerginliğin ülkenin başka yörelerine sıçramamasriçin büyük duyarlı

lık gösterilecektir. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet, bugüne değin, bu toplumsal mutabakat çerçevesinde gö

rev yapmaya çalışmaktadır. Hükümet, kimi noktalarda küçümsenemez mesafe almış; ama, ki
mi noktalarda da henüz daha yeterli mesafeyi alamamıştır, özellikle yörede olayların hızlı bir 
tırmanışa geçmiş olması, ekonomik ve sosyal iyileştirmelerin gerçekleştirilebileceği ortamı olum
suz olarak etkilemiştir. Yöre halkının, yapılan mücadele sırasında zarar görmemesi ve hak ih-. 
lallerine uğramaması konusunda da, kanımızca, ek önlemlere ve yeni anlayışlara ihtiyaç du
yulduğu ortaya çıkmıştır; ama, hedef açık ve berraktır; yöre halkına zarar.vermeme gayretleri 
içinde olunacaktır. Hedef açıktır, bu yolda çabalar da gösterilmektedir; ama, yeterliliğini göz
den geçirmekte zorunluluk vardır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güneydoğu sorunu, Kürt sorunu, terör sorunuyla ilgili 
temel eksiklik, sanıyorum ki, olaya, toplumsal bakış açımız çerçevesinde sağlayabildiğimiz mu
tabakatların, tek başlarına sorunu çözmeye yetmiyor olmalarıdır. Toplum olarak, yeni bakış 
açıları geliştirmemiz ve bu yeni bakış açıları çerçevesinde, yeni mutabakatlar oluşturmamız ge
rekli gibi gözükmektedir. Aslında, Koalisyon Protokolü, yeni açılımları ve yeni bakış açılarını 
içeriyordu. Nitekim, bu çerçeve içinde, Sayın Başbakan "Kürt realitesini tanıyoruz" demekle, 
yeni demokratik yaklaşım ve açılımların gündemde bulunduğunu ifade etmişti. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde de kabul edilen; fakat, sonradan, Cumhurbaşkanınca veto edilen Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu da bu yolda atılan çok cesur bir adımdı. Ancak, yükselme eğili
mine giren terör, demokratik yaklaşım ve açılımların zamanlaması konusunda geniş tereddüt
ler doğurdu; istenilen genişlikte toplumsal ve siyasal mutabakatların henüz oluşamadığı görül
dü» Eğer, şimdi, bugüne kadar sağlanmış bulunan ve sorunun daha çok şiddet yanını ilgilendi
ren mutabakatların, sorunun çözümünde yetersiz kaldığını görüyor ve kabul ediyorsak, yeni 
açılımlar ve yaklaşımlar konusunda, yeni mutabakatlar aramak ve bulmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, arayacağımız yeni mutabakatlardan biri, güneydoğunun bir bölümünde 
terör var diye, bu terörle hiç ilişkisi olmayan ve bundan rahatsızlık duyan milyonlarca Kürt 
yurttaşımızın, üniter devlet ilkesini zedelemeden, kendi anadillerini, kültürlerini, tarihlerini, 
folklorlarını, inançlarını araştırmalarını, korumalarını ve geliştirmelerini, temel insan hak ve 
özgürlüğü kapsamı içinde görüp, bunları yasal güvencelere bağlayacakmıyiz, yoksa, terör ne
den sayılarak ve zaman erken bulunarak, bunları tanımayacak mıyız? 

Böyle bir tanımamanın, birçok Kort kökenli yurttaşımızca, varlıklarının ve özgün kimlik
lerinin inkârı olarak algılanmakta ve törer örgütlerinin, kendini bir kurtuluş örgütü olarak ta
nıtma çabalarına belli ölçüde ivme kazandırmaktadır. Ayrıca, uluslararası kamuoyu da bu hak
ların tanınmamasından olumsuz olarak etkilenmekte ve terör örgütüne kararlı biçimde karşı 
çıkılmasını zorlaştırmaktadır. 

Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, bu hak ve özgürlüklerin tanınması konusunda, çok 
yakın tarihlere kadar katı bir karşıtlık gösteriyordu. İzleyebildiğimiz kadarıyla, verdiği son de
meçlerle, belli bir yumuşama ve esnekliğin ipuçlarını verdiğini seziyoruz. Bunu, yeni metuba-
katlar sağlanabilmesi yolunda umut verici bir gelişme sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, mutabakat sağlamamız gereken konulardan biri de, atmak zorunda 
olduğumuza inandığımız demokratik adımların kamuoyuna benimsetilmesinde, uyum ve da* 
yanışma göstermemiz gerekliliğidir. Bir etnik gruba yeni hak ve özgürlükler tanınması, kamu
oyunda, çoğu zaman, bölünme ve ayrılma korkusunu uyandırabileceği için, kimi siyasal odak
ların, bu duyarlılıkları tahrik etmesi, geniş tepkilere ve istenmedik gelişmelere neden olabilir. 
Bu nedenle Anamuhalefet Partisi Liderinin, "Eskişehir Cezaevini boşalttılar, işte böyle oldu" 
türündeki yaklaşımlarının ya da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki kimi iyileşmeleri, 
âdeta, teröristleri korumaya yönelik düzenlemeler gibi göstermesinin, sorunun çözümüne yar
dımcı olduğunu düşünmüyoruz. 

Bu tür savlar karşısında, kuşkusuz, Anamuhalefet Partisine dönülerek, "Bakınız, infaz 
Yasasını çıkartıp teröristleri affettiniz" ya da "Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı, PKK ile dirsek 
teması arıyor, bir genel affa yatkın gibi duruyor, bir federal devletten söz ediyor, Kürtçe TV 
istiyor" gibi, karşı suçlamalar yapılabilir. Bunların hiçbirinin doğru olacağını düşünmüyoruz. 
Bunlar yapılmamalıdır. Herkes, sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğine inandığı her şeyi, 
suçlanma.korkusu olmaksızın söyleyebilmelidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sorunun çözümü yolunda sağlamak zorunda bulun
duğumuz en temel mutabakatlardan biri, sanıyorum, topluma, iyi tartışılmış, iyi düşünülmüş 
ve elbirliğiyle benimsenmiş bir ortak çözüm paketine sahip olduğumuz duygusunu vermektir. 
Türkiye'de hiç kimse bu ulusal sorunla bağlantılı olarak, yönetim kadroları arasında bir uyum
suzluk, eşgüdümsüzlük, bir çekişme yaşandığı izlenimini elde etmemelidir. Bu konuda, özel
likle Sayın Cumhurbaşkanının katkılarına gereksinim vardır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, hiçbir ihtiyacı olmadığı, anayasal olarak da hakkı bulunmadığı 
halde, salt kendine ayrı bir siyasal profil kazandırabilmek, Çankaya'yı ayrı bir siyasal odak 
haline dönüştürebilmek için, zaman zaman, herkesten ayrı ve hiç kimseyi dikkate almayan si
yasal girişimlerde bulunmaktadır. , 

Ben şahsen, Sayın Cumhurbaşkanınca öne sürülen düşünce ve yaklaşımların tümünün kök
ten yanlış olduğunu iddia etmiyorum; bunların içerisinde yararlanılıp, geliştirilebilecek önemli 
yaklaşım yenilikleri vardır; ama, Cumhurbaşkanınca yapılan girişimlerin büyük bir çoğunlu
ğu, daima şu gizli mesajı topluma vermeye yöneliktir : "Bu Meclis, bu siyasal partiler, bu Hü
kümet, bu işleri çözemezler. Bunu, ancak ve yalnız ben çözerim." Bu yaklaşım çok yanlıştır 
ve sonuçta, geniş kapsamlı bir ulusal mutabakat sağlanmasını çok zorlaştırmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, "onlar ne yaparlarsa, ne söylerlerse, ben onlardan farklı bir şeyler 
yapmak ve söylemek durumundayım" gibi, yapıcı olmayan bir tavır izlememelidir. Bu tavn 
aşmak zorundayız; çünkü, bu, yönetim için de, devlet için de, toplum için de gereksiz ve yersiz 
bir savrukluk, hatta bir kutuplaşma izlenimi yaratmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PKK örgütü içerisinde fiilen çarpışan pek çok genç 
bile, yaptıklarının doğruluğuna inanmamaktadırlar. Eğer, bugün, PKK ile dolaylı ya da doğ
rudan ilişkili pek çok odak bir genel af talep ediyorlarsa, özellikle gençlerin aileleri bunu ısrar
la istiyorlarsa, bunda, kimi başka siyasal amaçların rolü olduğu ölçüde, pek çok gencin ve ai
lesinin, yapılan işin doğruluğuna inanmamasının da rolü vardır. Ancak, yöre gençleri için ör
güte katılmak ya da destek vermek, bir anlamda, yaşadıkları büyük kimlik açlığını aşmak yo
lunda kendilerine bir çözüm gibi gelmektedir. 

Güneydoğu Anadolu'da bugün var olan koşullar, yöre gençlerine hiçbir şey vaat etme* 
mektedir. Eskiden, göç ve eğitim, yöre gençleri için, kendi kimliklerini kanıtlamak ve geliştir
mek yolunda çok vaatkâr bir yol olarak gözüküyordu. Bugün, bir Güneydoğu Anadolu genci 
için göç, artık, hiçbir şey vaat etmemektedir. Büyük kentler, bugün, geçmişin aksine, ne iş, 
ne eğitim, ne de sosyal statü sağlamada artık bir çekim merkezi değildir. Yine de insanlar göç 
etmektedirler; ama, bu göç, artık, eskiden olduğu gibi, bir çareye, bir çözüme değil; yeni çare
sizliklere ve yeni çözümsüzlüklere göçtür. Geçmiş yıllarda, eğitimdeki fırsat eşitliğinin bu ka
dar acımasızca yıkılmış olması, bugün, PKK'nın, gençleri kendine çekmekte kolaylık bulması 
sonucunu doğurmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve Gü
neydoğu Anadolu gençlerine eğitimde fırsat eşitliğinin tanınmasını çok önemsemek zorunda
yız. Bu sorun, palyatif önlemlerle aşılamaz. Doğru-dürüst eğitim yapılmayan niteliksiz orta
öğretim kurumları ile, orada burada birkaç yüksekokul açmakla, çoğu fizibl olmayan yapay 
işletmeler kurmakla, karşılığı gerçek istihdam olmayan rüşvet kadroları tahsis etmekle bu so
runu çözemeyiz; sadece, kaynakları verimsizce savurmuş oluruz. 
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Valiler ve kaymakamlar eliyle kadro dağıtılması, gerçek istihdam yaratmak, bölgeye, hu
zur ve güven getirmekten çok husursuzluk, adaletsizlik ve bölünme getirmektedir. Keza, koru
culuk sistemi yoluyla istihdam yaratmaya çalışmak da, halkın bölünmesine, aşiretler arası zıt
laşmaların artmasına neden olmakta; ancak, bu ne gerçek istihdamı ne de gerçek güvenliği 
artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yapılması gereken, güneydoğu için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
geniş geniş görüşüp kabul edeceği ve sağlam kaynakları bu iş için tahsis edeceği bir bölge plan
laması yapmak ve ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları bir bütünlük içinde çözmektir. Bu, 
ortak Hükümetimizin vaatleri arasında vardır ancak, böyle bir yaklaşım o kadar çok vaat edil
miş ve bunun da o kadar azı gerçekleştirilmiştir ki, bu önemli vaat bile, yöre halkının gelecekle 
ilgili beklentilerini ne yazık ki yeterince iyileştirememiştir. Şimdi ihtiyaç, bir yeni enerji, karar
lılık ve coşkuyla bu işe sarılmak ve halkı bu konuda bilgilendirmek ve buna inandırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, ayrılıkçı akımların geliştiği, terörün can ve mal güvenliğini ciddî ola
rak tehdit ettiği, yöredeki dış politik gelişmelerin belirsizlik taşıdığı bir bölgeye, devletin büyük 
kaynaklar ayırarak bir büyük yenilenme hareketini başlatmasının büyük zorluklarını görme
mek olanaksızdır. Ancak sağlam devlet gelenekleri olan, halkına büyük güven duyan, bütün
lüğünün parçalanmazlığına içten inanan devletler, büyük kaynaklar tahsis ederek bu zorluğu 
aşabilirler. Türkiye Cumhuriyeti, aslında, GAP Projesi ve Atatürk Barajıyla bu yoldaki zor 
tercihi yapmış ve bu bölgenin ülke bütünlüğünden kopartılabileceği kaygılarını aşarak, çok ta
rihî ve çok doğru bir karar vermiştir. Kanımızca zaman, şimdi, bir tür iman tazeleme zamanı
dır. özünde, bir büyük kitle içinde ancak çok küçük bir azınlık oluşturan silahlı mücadele yan
lılarının engelleyici tavırlarına teslim olmadan, GAP Projesi, yenîleştirilerek, boyutlandırıla-
rak, zenginleştirilerek, genişletilerek ve hızlandırılarak sürdürülmelidir. Bölgenin gençleri, ya
kın bir gelecekte, hatta çok yakın bir gelecekte bambaşka bir Güneydoğu Anadolu'da yaşaya
bilecekleri umuduna sahip olmalıdırlar. Yöreyi insansızlaştırmak çözüm değildir; yöreyi, etnik 
unsurlarıyla da etnik çeşitliliğiyle de zenginleştirmek çözümdür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu'yu, toprak düzeninden entegre 
sanayilerine değin her alanda baştan aşağı yenilemek, kuşkusuz çok büyük bir finansmanı ge
rektirir. Açıkça konuşalım ki, bunun anlamı, bir yandan Ülkenin başka ihtiyaçlarının gideril
mesinin ertelenmesidir, diğer yandan da küçümsenemez yeni fedakârlıkların yüklenilmesi de
mektir. Bunun, her etnik unsurca, her sosyal katmanca ve her yörece benimsenmesi, ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi içinde sağlayacağı büyük uzlaşmalarla olanaklıdır. Bu 
nedenle, bu konuda da yeni uzlaşmalara gereksinimimiz olduğunu düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizi her konuda desteklemek, 
ortak ödevimizdir. Bunu severek yapıyoruz, yapacağız. Güvenini, desteğini ve saygınlığını yiti
ren bir güvenlik organizasyonuyla terörle baş etmemiz olanaklı değildir. Güvenlik güçlerimiz, 
hepimizin ortak, meşru savunma gücüdür; bunun zayıflaması ya da zayıflatılması, ortak ve 
meşru savunma gücümüzün zayıflatılması demektir. Ancak, bu konuda, kökleri tarihte olan, 
kökleri eski devlet anlayışımızda olan kimi noksanlıklarımızın olduğunu da görmeli ve elbirli
ğiyle gidermeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, görünen odur ki, terör örgütü, kendi terörünü meşrulaştırmak ve bunu 
bir. karşı hakmış gibi gösterebilmek için; devletin de terör yaptığı, devletin de meşruiyet 
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dışına çıktığı, devletin de gizli kapaklı işlerin içinde olduğu propagandasını, çok sistematik 
ve itiraf edelim ki çok başarılı bir biçimde yürütmektedir. Bunun etkisiz kaldığını söylemek 
olanaksızdır. Devlet gizli iş yapmaz, devlet yalan söylemez, devlet meşruiyet dışına çıkmaz gi
bi, daha çok temenni içeren sloganlarla sorunu aşıp halkın devlete olan güvenini daha da pe
kiştirmemiz olanaklı değildir. 

Dünyanın en demokratik ve en saydam devletlerinde bile, devlet içinde kimi gizli örgüt
lenmelerin olduğu, devletin kimi eylemlerinin demokratik denetim dışına kaçırılabildiği, dev
letin kimi birimlerinin kendilerine meşru siyasal otorite dışında otorite odakları yarattığı bilin
mektedir. Bu tür tehlikeleri yok varsaymak ve bunları küçümsemek, doğru bir yaklaşım değil
dir. Aydınlatılamayan her olay, karşılanamayan her kuşku, öne sürülen her iddia ciddiye alın
mak zorundadır. Toplumumuz, 1970'li yıllardan başlayarak, faili bilinmeyen ve bulunamayan 
pek çok olayla derinden sarsılagelmiştir. Görünen odur ki, birtakım odaklar, spekülatif birta
kım acımasızlıklarla kamuoyunu şu ya da bu yöne yöneltmeye çalışmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, açıkça görmek ve konuşmak zorundayız ki, gizli kalmış kimi olay
larda devletin parmağının olabileceği, bugün, küçümsenemez sayıda insanın aklına bir olası
lık olarak gelmektedir. Bunu, yalnız karşı güçlerin propagandasıyla açıklamak olanaklı değil
dir. Anlaşılan odur ki, devlete duyulan güven duygusunda ciddî zedelenmeler oluşmuştur. Bu
nu görmek, kabul etmek ve gidermek zorundadır. Devlet anlayışımız, devlet örgütlenmemiz 
ve devlet uygulamalarımızla ilgili her eleştiriyi, dile getirilen her kuşkuyu, öne sürülen her id
diayı devlet düşmanlığı suçlamasıyla karşılamak, devlete olan güven duygusunun pekişmesine 
hiçbir katkı sağlamamaktadır. Aydınlatamadığımız birçok olayda, belki de devletin kimi bi
rimlerinin gizli amaçlarından çok, doğrudan yetmezlik söz konusudur; ancak, bu yetmezlikle
ri de gidermek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, devlete duyulan güven duygusunun onarılması ve pekiştirilmesi bir 
açık ihtiyaç olarak ortadadır. Devletin, devlet anlayışından, merkeziyetçi yapısından, demok
ratik denetime açıklığından, kadrolaşma ilkelerinden ve personel düzeninden başlayarak, pek 
çok alanda, ciddî bir biçimde yenileşmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, ilk kez bugün kendini 
açığa vuran bir ihtiyaç da değildir. Bu ihtiyaç, kendini on yıllardır duyumsatmaktadır; ancak, 
gereği bir türlü yapılamamıştır. Bu, anayasal düzenden başlayarak, pek çok alanda yeni ve kök
tenci düzenlemeleri gerektirmektedir. Siyasal partilerimizin hepsinde var olan Anayasal düze
nin yetmezliği konusunda, geniş uzlaşmayı, bir biçimde yaşama geçirmemiz ve devletle ilgili 
noksanlıkları giderici anayasal ve yasal düzenlemeleri hızla gündeme getirmemiz gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu'daki sivil ve asker personelimiz, 
olağanüstü ağır bir görevi, olağanüstü zor koşullarda, olağanüstü fedakârlıklarla götürmekte
dir. Yöreye giden her insan bilmektedir ki, yöre halkı, sivil-asker ayrımı, Türk-Kürt ayrımı yap
maksızın, iyi niyetle çalışan yöneticileri, karşı propaganda ne denli güçlü olursa olsun- sev
mekte, saymakta, güven duymakta ve benimsemektedir. Ancak, yöre halkının kimi yöneticiler 
ve kimi personel hakkında da çok olumsuz kanaatleri oluşmuştur. Şikâyet edilen yönetici ve 
personelin görev yerinin değiştirilmesini bir devlet zafiyeti saymak gibi bir yanlış devlet alış
kanlığını terk etmek zorundayız. Kürt kökenli bile olmayan milletvekillerinde, dernek ve mes
lek odası yöneticilerinde, insan hakları uzmanlarında, düşünür ve yazarlarda, salt yöre sorun
larına ilgi gösteriyorlar diye kuşkulu gözlerle bakacak ölçüde, ölçüsüz bir savaş psikozuna kendini 
kaptırmış personelle, hepimizin ortak siyasal iradesi olan barışçıl, demokratik hukuk devleti 
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kurallarına uygun ve insan haklarına saygılı çözümü Güneydoğu Anadolu'da yaşama geçirme
miz, çok zorlaşmaktadır. Unutulmamalıdır ki, milliyetçilik duygularını sömüren ve kabartan 
bir propaganda ve ideoloji karşısında kitleleri yanımızda tutabilmemizin yolu, bu yoldaki en 
güçlü silahımız olan sonsuz bir sevgi, saygı, hoşgörü, sabır ve dikkattir. 

Sayın milletvekilleri, içinde yaşanan ortama ve uyandırılmak istenen etnik duygulara hiç 
uygun olmayan marşlar çalmanın, sloganlar yazmanın, sorunun çözümüne ne katkısı vardır 
ki bunlar önlenmemektedir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü Irak ve Ortadoğu politikamız, bu politika 
çerçevesi içinde ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerimiz, Saddam rejimine bakış açımız, Irak Kürt
lerine olan tavrımız ve Çekiç Güç'ü değerlendirişimiz, bizim Hükümetimizden önceki hükü
metler tarafından belirlenmiş ve bizim Hükümetimiz tarafından da ana hatlarıyla sürdürül
müş ya da sürdürülmesinde kaçınılmazlık doğmuş politikalardır; ancak, hiçbir politikaya, ev
rensel geçerlilik, doğruluk ve süreklilik tanımamalıyız. Dün için ve belki bugün için doğru ve 
geçerli olan, yarın için de doğru ve geçerli olmak zorunda değildir. Bunu, değişen koşullar be
lirler. Bu anlamda, Irak ve Ortadoğu politikamızın, Saddam rejimine bakış açımızın, Irak Kürt-
leriyle olan ilişkilerimizin ve Çekiç Güç'ü değerlendirişimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
platformunda yeniden gözden geçirilmesinde büyük yararlar görüyoruz. 

Geçmişte bizim istediğimiz, Kuveyt'e yöneltilmiş saldırının ortadan kaldırılmasıydı. Ku
veyt, bugün yeniden bağımsız bir ülkedir ve zenginleşmesini sürdürmektedir. Bundan mutlu
luk duyuyoruz. Ayrıca, bizim istediğimiz, kendi yurttaşlarımızın akrabası sayılan Kürtlerin ve 
Türkmenlerin, Saddam rejimi tarafından bir kıyıma uğratılmamasıydı. Bu da sağlanmıştır, bun
dan da mutluluk duyuyoruz; ancak, bütün bu olumlu gelişmeler Türkiye'ye çok ağır bir fatura 
çıkarmıştır. Bu fatura çok haksız bir faturadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu insanı, Irak ve 
Ortadoğu ticaretinin durmasından çok zarar görmüştür ve halen görmektedir. Irak'ın parça
lanmaya çalışılması ve sınırlarında otorite boşluğunun yaratılması, teröre, arayıp da bulamadı
ğı bir ortamı yaratmıştır. Irak'ın parçalanmaya çalışılması, Irak'taki Türkmenlerin konumunu 
da büyük ölçüde bir belirsizliğe itmiştir. Irak ilişkilerinin normalleştirilememesi, Saddam reji
mini Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlara zorlamıştır. Çok kısa bir sürede, özerk Kürt bölgesi 
düşüncesinden federe Kürt devleti düşüncesine, oradan bağımsız Kürt devleti düşüncesine, oradan 
da büyük Kürdistan düşüncesine varılmıştır. Çekiç Güç'ün varlığı, Irak toprak bütünlüğünü 
zedelemeden insanî yardıma yönelikken, bu varlık, bunu çok aşan amaçların oluşmasına katkı 
sağlar ya da en azından kolaylaştırır hale getirilmiştir. Talabani ve Barzani'nin Türkiye ile olan 
ilişkileri, içtenlikli ve güven verici değildir. Çekiç Güç'Ün faaliyetleri tam bir denetim altına 
alınmış gibi gözükmemektedir. Tüm bu gelişmeler, güneydoğu sorununu büyütücü ve besleyici 
etkiler yapmaktadır. Hükümetimizin, Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulunma süresini uzattığımız 
tarihten bu yana, belirginleşen bu yeni gelişimleri özenle ve dikkatle değerlendireceğine ina
nıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Kürt sorunu konusunda, Kürt kökenli siya
setçilerimizden, aydınlarımızdan ve Türkiye'yi bir bütün olarak seven ve kucaklayan Kürt yurt
severlerinden, PKK'nın, arkasına silah, sabotaj, ölüm, kan ve gözyaşı dayatılmış siyaseti yeri
ne, gerçek demokratik, siyasal tezler oluşturmasını bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; burada, koalisyon Hükümetimizin vaatettiği 
demokratikleşme paketinin önemini, yeniden vurgulamak istiyorum. Kaba kuvvete ve silaha 
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başvurmayan ve bunlara meşruiyet tanımayan her düşünceye, özgürlük tanımak zorundayız. 
Bize çok aykırı gelse de, her düşünce söylenebilmelidir. Halkın ortak sağduyusu ve ortak çı
karları, doğruyu mutlaka bulur. Bizim, SHP olarak en içten kanaatimiz şudur : Hangi köken
den olursa olsun, yurttaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu, ortak çıkarlarının ve esenlikleri
nin ülke bütünlüğünden geçtiğinin bilincindedir. İster silahlı ister silahsız olsun, ayrılıkçı ve 
bölücü akım ve siyasetlerin geniş halk desteği sağlayabilme şansı asla yoktur. O kadar yoktur 
ki, silahlı mücadeleyi götürenler bile, ayrılıkçı ve bölücü hedeflerini saklı tutmaya büyük özen 
göstermektedirler. Hiç kimse, açıktan ve doğrudan "Kürtler ve Türkler ayrı yaşamalıdırlar, Türk
iye'deki Kürtlerin ayrı bir devleti olmalıdır*' diyememektedir; çünkü, bu hedefin açıkça söy
lenmesi halinde, kitlelerden soyutlanmak ve reddedilmek kaçınılmaz olacaktır. Bunu, silahlı 
mücadeleyi yürütenler de bilmektedirler. Ayrılık için tarih, çok ama çök geçmiştin Türkiye'nin 
insanları, etnik kökenleri ne olursa olsun, çok yüksek bir kaynaşma düzeyine ulaşmışlardır. 
Bu coğrafya olarak da tarih olarak da gelenek-görenek olarak da ekonomi olarak, da kültür 
olarak da birlik duygusu olarak da böyledir. 

Irak'taki Kürtlerin Araplarla olan kaynaşmıştık düzeyini, Kürtlerin Türklerle olan kay-
naşmışhk düzeyiyle karşılaştırmak olanaksızdır. Türkiye'nin tüm etnik unsurlarını tarih yo
ğurmuş ve tek bir millet yapmıştır. Bölünme korkusunu içimizden atmamız gerekir. Bölünme 
korkusu, bizi, demokrasiyi, hakları ve özgürlükleri tanımak ve genişletmekten alıkoymamalı-
dır. Bu konuda, cimri, ürkek ve korkak davrandıkça, terör, bunları maske yaparak, kendine 
geçerlilik ve haklılık bulmaya çalışmaktadır. 

Eğer, bugün PKK, açıktan ayrılıkçılığı savunamıyorsa, silahlı mücadelenin sonunda Türk
iye'de bağımsız Kürdistan kuracağını söyleyemiyorsa, kendini daha meşruiyetçi platformlara 
çekmek için uğraş gösteriyorsa ve hatta, bir federal yapıyı bile fazla gerçekleştirebilir gibi gör
müyorsa, aslında PKK, meşruiyetçi akımlar karşısında çok zor durumdadır; çünkü, bütün ge
riye kalanlar, meşruiyetçi akımlar ve partiler tarafından da söylenebilir, söylenmelidir. PKK, 
siyasal tezleriyle değil, devleti ve Türkiye'yi baskıcılığa iterek, bundan doğacak tepkilerle güç
lenmeye çalışmaktadır. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Bu anlamda, partileri kapatmanın, mil
letvekillerini yargılamanın, doğru yöntemler olduğuna inanmıyoruz. 

Duyduklarımızdan ve gördüklerimizden elbette hoşnut değiliz; ama, bizden asıl istenen, 
bu hoşnutsuzluğumuzu baskıya ve yasağa dönüştürmektir. PKK, ancak bununla güçlenebile-
ceğine inanmaktadır. Bu bağlamda, olağanüstü halin de koruculuk sisteminin de, koalisyon 
protokolünde vaadedildiği gibi, ilk fırsatta, ilk uygun fırsatta, ilk konjonktürde gözden geçi
rilmesinde yarar görmeyi sürdürüyoruz. 

Kuşkusuz bunlar, zor kararlardır ve ancak geniş siyasal uzlaşmalarla gerçekleştirilebilir. 
Bunları sağlamak yolunda, içtenlikti bir gayret içinde olmamız gereklidir. Sayın Cumhurbaş
kanına, Sayın Meclis Başkanına ve Hükümetimize, bu yolda büyük görevler düşmektedir. Gü
neydoğu sorunu gibi çok karmaşık ve çok yıkıcı bir sorunda, bugüne değin, sorunu çözücü 
yaklaşımları henüz daha tam olarak bulamadıksa da, gayretlerimizi büyük bir iyi niyetle sür
dürüyoruz. Partiler arasında diyalogun ve uzlaşma arayışlarının varlığının korunması, çözü
mün en vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle, gensoruyu veren arkadaşlarımızın haklarına saygı 
duymakla birlikte, gensorunun, diyalog sürdürme ve yeni uzlaşmalar bulma yolunda doğru 
bir parlamenter yöntem olduğunu söylemekten kendimi alıkoyuyorum. Ayrıca, Hükümetimi
zin, sorunun çözümü yolunda büyük gayretler içinde olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hükü
met çalışmalarına yön veren koalisyon protokolüne ve hükümet programına olan inancımızı 
koruyor bunlarda hiçbir teşhis noksanlığı görmüyoruz. 
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Bu nedenle, SHP Grubu olarak, Hükümet hakkında gensoru açılması önergesinin reddi 
yolunda oy kullanacağız; ancak, bu gensoru nedeniyle de olsa, sorunun bir kez daha Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşulmuş olmasından da yarar bulduğumuzu ifade 
ediyoruz. / 

Yüce Kurulu, SHP Grubu adına saygıyla selamlıyor, ülke bütünlüğünün korunması yo
lunda şehit olmuş insanlara SHP Grubu adına minnet ve şükranlarımı sunuyor, bu yolda yitir
diğimiz sayısız yurttaşlarımızın aile ve yakınlarının acılarına en içten duygularla katıldığımızı 
ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ediyorum efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; anarşi ve terör giderek tırmanmaktadır. Yasadışı olaylar, şiddet ve yaygınlık yö
nünden yeni boyutlara ulaşmaktadır, öte yandan, terörün toplumda uyandırdığı tereddüt, kaygı 
ve çözümsüzlük duygusu, gittikçe derinleşmektedir. Bu durum, doğal olarak, ülke, millet, dev
let ve demokratik düzen konusunda sorumluluk bilincine sahip olan çevreleri çözüm arayışla
rına yöneltmektedir. Sayın Refah Partisi Grubunun görüşmekte olduğumuz bu gensoru öner
gesini de, çözüm arayışlarına yeni bir katkı olarak değerlendiriyoruz, önerge üzerinde, Anava
tan Partisi Grubu adına görüşlerimizi dile getireceğim, öncelikle, şahsım ve Anavatan Partisi 
Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Şırnak olaylarını izleyen günlerde, Ana
vatan Partisi de, bu konuda Meclisin çözüm arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla bazı giri
şimlerde bulunmuştu. Anamuhalefet Partisi Grubu olarak bir genel görüşme açılmasını iste
miştik. Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak zorunlulu
ğu doğmuştu. Anavatan Partisi Grubunun çağrısı ve genel görüşme önergesi, Yüce Meclis ta
rafından gerekli duyarlılıkla ele alındı. 28 Ağustos günü yapılan olağanüstü birleşimdeki gö
rüşmelerin ardından, Yüce Kurulumuzun oybirliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bildiri 
yayımladı. Demek ki, Şırnak olayları konusunda, biraz önce, Hükümeti oluşturan partilerden 
birisi adına burada yapılan konuşmada talep edilen millî mutabakat, Meclisimiz tarafından 
tereddütsüz verildi. 

Güneydoğudaki olaylar konusunda, terör ve anarşi konusunda, Türkiye'nin, millî muta
bakat bakımından hiçbir eksikliği bulunmamaktadır. Bu mutabakatı, şu anda da; Hükümetle 
muhalefet partilerinin en çok karşı karşıya geldikleri bir Meclis denetim mekanizmasının işle
diği gensorunun görüşüldüğü anda da tekrar ifade etmekten mutluluk duyuyorum. 

Biz, terör ve anarşi konusunda alınabilecek, hukuk içerisindeki her türlü çözümün des-
tekçisiyiz. Bu, bizim muhalefet konumunda olmamızın doğal bir gerçeğidir. Çünkü, bizim mu
halefet anlayışımız, iktidarları, memleketin hayrına hizmet yapmak yolundaki çalışmalarda en
gellemek değildir; tam aksine, bu doğrultudaki çalışmalara, en az iktidar grupları kadar des
tek vermektir. Anavatan Partisi Grubu, Hükümetin kurulduğu günden beri, zannediyorum ki 
bu duyarlılığını her vesileyle ortaya koymuşum İktidar gruplarının, bundan herhangi bir şikâ
yete, hakkı olmadığı kanaatindeyim. 
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Değerli milletvekilleri, 28 Ağustosta Anavatan Partisi Grubunun çağrısıyla olağanüstü top
lanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel görüşmelerin tamamlanmasından sonra da çalış
malarını sürdürerek, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın konuşmasında 
yer alan öneri doğrultusunda, Erzincan depremiyle ilgili kanun tasarısı kapsamına Şırnak'ın 
da alınmasını kabul etmiştir. Bu gelişmeleri izleyen günlerde, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ile Anamuhalefet Partisi Genel Başkanının da katıldığı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştur. Muhalefet partilerine mensup parlamenterler ve bu 
arada Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonunun Anavatan Partili üyeleri, 
olayları yerinde araştırmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bölgeyi ziyaret ederek, halkla, 
görevlilerle ve yöneticilerle görüşmeler yapmışlardır. 

Bütün bu gelişmeler; Türk kamuoyunun, olayları hangi düzeyde bir duyarlılıkla izlemeye 
aldığını ortaya koymaktadır. Devletin tekliği ve ülke ve millet bütünlüğü konusuna düşecek 
en küçük bir gölge, halkımızın gündeminde en üst sıraya yerleşmektedir. Türk Milleti, doğu
da, batıda, kuzeyde, güneyde, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün unsurlarıyla konunun 
takipçisidir ve sahibidir. Ekonomik sorunlara, geçim sıkıntısına, sosyal güvensizliğe ve kişisel 
çaresizliklere rağmen, bu milletin çocukları, millî davaları, nabız atışı kadar doğallıkla yüre
ğinde yaşatmaktadır. Bu özellik, ufku büyük, ülküsü yüce, tarihi derin ve kültürü insanlık de
ğerleriyle yoğrulmuş milletlerin hasletidir. Milletimiz, dokuzyüz yılı aşan bir tarih derinliği içinde, 
bu eşsiz hasletiyle, bu toprakları sadece vatan yapmakla kalmamış, onu, aynı zamanda, "ilâyi 
kelimetullah" düsturunda ifadesini bulan devlet felsefesinin ve insanlık ülküsünün kalesi ola
rak korumuş, bu uğurda kanını dökmekten ve canını seve seve vermekten kaçınmamıştır. 

Bugün, Şanlı Ordumuzun mensupları, güvenlik görevlilerimiz, vatanî görevini yapan Meh
metçikler ve gönüllü korucuların yanı sıra, kepengini açmakta, tezgâhını kurmakta ve yolcu
sunu taşımakta direnen esnafımız, sınıftaki öğretmenimiz, şantiyedeki mühendisimiz, camide
ki imamımız aynı millî bilinç ve millî duyarlılığı paylaşmaktadır. Bu yüzden, onlar da ihanet 
odaklarının hain saldırılarına uğramaktadırlar. Siyasî parti temsilcileri, halkın oyuyla görev
lendirilmiş yerel yöneticiler de, üstün görev duygularının karşılığı olarak, insanlık dışı saldırı
lara hedef seçilmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün saldırılara ve yönetimin ortaya çıkardığı düş kı
rıklıklarına rağmen, insanlarımız, ülke ve millet bütünlüğünü koruma konusundaki duyarlılık 
ve kararlılığını her vesileyle göstermektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bu millî görevi, 
hayatı pahasına kahramanca sürdürenler de vardır, bu yolda hayatını kaybedenler de. Bu yöre
lerimizde doğan yönetim boşlukları yüzünden, günlük hayatın olağan çalışmalarını sürdür
mek dahi kahramanlık haline gelmiştir. Ülke için yürütülen, demokratik hayatın gerektirdiği 
siyasî çalışmalar bile, sonu ölümle biten trajedilere dönüşebilmektedir. Anavatan Partisi Genel 
Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın Diyarbakır'da düzenlediği bölge toplantısı da, böyle hazin bir 
sonuçla noktalanmıştır. 

Bilindiği gibi, Sayın Yılmaz'ın başkanlığındaki ANAP bölge toplantısı, şon gelişmeleri, 
bölge temsilcileriyle birlikte değerlendirmek üzere 15 Eylül günü "Diyarbakır'da yapıldı. Aynı 
gün, toplantıdan dönerken, ANAP Şirvan İlçe Başkanı Sayın Fehimoğlu, Şirvan Belediye Baş
kanı Sayın Şerâfettinoğlu, Belediye Yazı İşleri Müdürü Sayın Kaplan alçakça bir saldırının he
defi oldular. Bunlardan ikisi kaçırılarak kahpece öldürüldü. Böylece, karanlık Ermeni ve Rum 
örgütlerinin ve beyaz zehir inlerinde insan kanıyla palazlanan insanlık dışı mihrakların eli 
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kanlı aleti olmaktan öte hasleti bulunmayanlar, kalleşliklerini bir kere daha ortaya koydular. 
Konvoydan ayırıp, araçlarından indirdikleri masum dava arkadaşlarımızı, yüzelli adımlık son 
yolculukları içinde şehit ettiler. 

" Diyarbakır'dan doğuya açılan anayolun kesilmesi ve konvoylarda arama yapılması şeklin
de gerçekleştirilen bu vahşiyane cinayetlerin bir benzeri, 20 Eylül günü, Mardin-Savur karayo
lunda da tekrarlandı. Bu defa hedef, SHP tlçe Başkanı Sayın Nizamettin Açan ve Dereiçi Kö
yü muhtarı ile arkadaşlarıydı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şirvan Belediye Başkanı ANAP'Iı merhum Münip Şe-
rafettinoğlu ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Savur tlçe Başkanı Merhum Nizamettin Açan ara
sında ve Şirvan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü merhum Adil Kaplan ile Dereiçi Köyü Muhtarı 
Cerciş Yüksel arasındaki ortak özellik, halkımıza, siyaset yoluyla, halkın desteğiyle hizmet et
me yolunu seçmiş olmalarıdır. Partileri, bölgeleri, etnik kökenleri, hatta dinleri farklıdır. An
cak, bu farklılıklar, her türlü insanlık değerini kirli elleriyle kana boyamaktan çekinmeyen soy
suzların kurbanı seçilmelerini engellememiştir. Amaç bellidir; amaç, bölge halkının içinden ye
tişen siyasî kadroları pasifize etmek, onların, halkın duyarlılığını seslendirmelerine engel ol
maktır; ancak, bu amaca hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Saldırılarda hayatlarını kaybeden
lerin yerlerini, bölgenin, ülke ve millet bütünlüğü inancına bağlı başka evlatları dolduracaktır. 
Mehrum Münİp Şerafettinoğlu ile arkadaşlarına, merhum Nizamettin Açan ve arkadaşlarına 
Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu topraklar için can veren müteveffa Dereiçi Muh
tarı Gerciş Yüksel'in toprağı bol olsun. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî duyarlılığın bu ölçüde ayakta olduğu bir dönem
de, Hükümet, olup bitenlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yokmuşçasına, ortalıkta görün
memektedir. Konuşmamın bu bölümünü, özellikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir millî 
mutabakat metni teşkil ettiği 28 Ağustostan sonraki olaylara hasrettim. Defaatle bu kürsüden 
tekrarlanmış olan, geçmişteki terör olaylarının istatistiklerini okumadım. Sadece ve sadece, 28 
Ağustostan günümüze kadar cereyan eden olaylar üzerinde duruyorum. Bütün bu olaylar olup 
biterken ve terör, bölgede siyasî hayatı felç etmek hususunda yeni bir strateji geliştirirken, Hü
kümet ortaklıkta görünmemektedir. 

Grubumuzun çağrısı üzerine yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplan
tısından sonra Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanı ve Parlamento heyetleri, bölgedeki gelişmeleri yerinde izlemek üzere seferber 
olmuşlardır. Hükümet ise, toplumun sabır duvarını aşacak beklentileri içinde, hiçbir duyarlı
lık ve enerji ortaya koymamıştır. 

Bölgenin sade vatandaş parti üyeleri bile, can güvenlikleri bulunmamasına rağmen, çö
züm arayışları için düzenlenen toplantılara koşmuşlardır. Hükümet, Erzincan Kanununa ekle
nen Şırnak ile ilgili maddeyi işletecek hazırlıkları dahi tamamlayamamıştır. 

Peki, Hükümet nerededir, nelerle meşguldür?.. Hükümet, sözümona gündem değiştirmekle 
meşguldür. Hükümet, karnından konuşmakla meşguldür. Birini ortaya salmışlar, düzeyine uy
gun sözlerle iş çevrelerini eleştiriyor. Adı, şaibeli vergi olayları ve şaibeli kredi ilişkileriyle yan 
yana anılanlar, teşebbüs erbabına ahlak hocalığı yapmaya yelteniyor; hem de görüş açıklama
ya değil. Argo festivalinde ödül kapmaya yarayacak bir ağızla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Benim çiftçimin 5 milyon 5 liralık kredi borcu yüzünden kabı kaçağı haczedilirken, ödeme aczi 
beyan ederek milyarları -kendi deyimleriyle- götürenler, yat sefalarının molasında başkalarım 
sefakeşlikle suçluyorlar. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunlar, gerçekten, birkaç gün dedikodu 
sofralarına malzeme oluyorlar; ne de olsa Gorbaçov yoldaş sayesinde komünizm öldü, komü-
nistçilik oynamak bunlara kaldı. 

Hükümetin öteki kanadı da gündem değiştirme oyununun başka sahnelerinde rol yap
maktadır. Sözde sosyal devlet anlayışını Hükümetin bu kanadı geri getiriyormuş... Sayın Baş
bakan Yardımcısı, toplukonut kredisiyle tamamlanan evlerin tapu dağıtım töreninde böyle söy
lüyor. tnsan, bunları söylerken yalnız mikrofona bakmaz, bir de arkasında yer alan gökdelen
lere göz atar ve düşünür; "acaba, dağıttığım evlerde, benim sosyal devlet anlayışımın, kapı man
dalından ve saçak borusundan başka katkısı var mı?" diye. Bunu yapamayanlar, tam bir kara 
komedi oynamaktadırlar, tnsan, hiç olmazsa, karaladığı dönemin kurduğu sistem sayesinde 
dağıttığı anahtarlarla, ortaklarının seçim meydanlarında vaat ettiği hayalî anahtarın farklı ol
duğunu fark eder. (ANAP sıralarından alkışlar) Maksat gündem değiştirmekse, kara mizah 
konusu olmaya devam edebilirsiniz; sayenizde özgürlük ve insan hakları var (!) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümete fazla haksızlık etmeyelim; İktidar ortakla
rı sadece ve yalnız gündem değiştirme peşinde değiller, başka işleri de var. İktidarı paylaşanlar, 
zam üstüne zam yapmakla da meşguller; hem de gece mesaisiyle, iktidarı paylaşanlar, eş, dost, 
partili, partizan, eski adaylar, müstakbel adaylar ve buzlu sürahilerle kelle soğutma ustası çağ
daş yanaşmalar arasında devlet kadrolarını dağıtmakla meşguldürler. Arpalık talanı, yandaş 
batıkların kurtarılması, doktorsuz ve ilaçsız hastaneler için yeşil kart dağıtımı ve vergi sülükle
rinin, nükleer santral gibi her türlü sızmaya karşı korumaya alınması, az vakit alıcı işler değil
dir; ama, en önemli ve vazgeçilmez meşgale, hiyerarşi sırasıyla televizyon ekranlarında haber 
spikerliği, laf ebeliği ve şovmenlik yapmaktır. İktidar arabasının yolcuları her şeye boşverebi-
lirler; ama ekrandaki, çok ağır, ağır olduğu kadar da onur kazandırıcı mesailerini ihmal ede
mezler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İktidar ortaklarının ekonomi, politika ve kültür alan
larında ve sosyal hayatta açtıkları yaralara ve vatandaşı soktukları türlü sıkıntılara rağmen, 
anarşi ve terör, halkımızın en büyük kaygısıdır. İktidarın yapay yönlendirme operasyonlarına 
rağmen, halkımız, bütün duyarlılığı ve dikkatiyle terör olaylarını izlemektedir. Her gün üç beşN 

şehrimizde, millet ve ülke bütünlüğü uğruna şehit olanları, önceki şehitlerin sonsuzluktaki ka
tına uğurlama törenleri yapılmaktadır. Bunu yaşayan analar, babalar, bir teselli yaklaşımına 
bile gönlü gitmeyen iktidarın manşet boyama usulleriyle avutulabilir mi? İnandırıcılığını çok
tan yitirmiş televizyon haberlerinde, aynı olay için, sayısını önce 10, ertesi gün 21 göstermek 
gibi sansür taksitleri uygulamak, ateşin düştüğü yerdeki yangını söndürür mü? 

Olayları tek tek. sıralamaya imkân yoktur. Artık, basın, anarşi ve terör olaylarını sınıflan
dırılmış olarak ve topluca vermektedir. İnsanların toplu mezarlara konulduğu dehşet dönem
lerini çağrıştıran basın haberlerine rastlanmakladır. 

Şimdi, yüksek müsaadenizle bir basın haberini sunacağım : "Geçen hafta Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi son aylardaki en sıcak günlerini yaşadı..." Geçen hafta çok yakın bir haftadır. 
"... Tırmanışa geçen PKK saldırılarının, asker, emniyet güçleri, korucuların yanı sıra, yoğun 
bir şekilde sivil halka yöneldiği gözlendi. Son bir hafta içinde 13 sivil hayatını kaybetti. 
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Bu arada, PKK saldırı ve baskınları sırasında 29 asker, 2 emniyet görevlisi, 14 korucu öldürül
dü. Geçtiğimiz hafta sivillere yönelik saldırıların bazıları şunlar : 9 Eylülde Mardin-Kızıltepe 
Sapanca Mezrası imamı öldürüldü. 12 Eylül'ü 13 Eylüle bağlayan gece, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı ile Mobilin Batman'daki petrol üretim sahasına saldıran teröristler, 3 mühendisi 
öldürürken, l'i Hollandalı 6 teknisyen yaralandı. 13 Eylülde Ardahan-Göle İlçesi Günorta Kö
yüne giren teröristler, köy halkından 2 kişiyi kurşuna dizdi. 15 EylüPde, PKK militanları, ANAP 
bölge toplantısından dönen Şirvan Belediye Başkanı Münip Şerafettinoğlu ile Belediye Yazı 
İşleri Müdürü Adil Kaplan'ı kaçırıp, öldürdü. 16 Eylülde ise, PKK'lılar, Diyarbakır'ın Silvan 
İlçesi Gördük Köyü öğretmenini kurşuna dizerek öldürdü. 17 Eylül günü ise, Van-Tatvan yolu
nu kesen teröristler, 10 kişiyi kaçırdı, öte yandan, Bingöl'de Kızılçubuk Köyü'nü basan PKK'lılar, 
köy korucusunu, karısını ve oğlunu kurşuna dizdi. Aynı gün, Mardin-Kızıltepe İlçesi Ziraat 
Bankası Müdürü Ahmet Arıkan öldürüldü." • * 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haberde, içerdiği olaylar sıralanan hafta, günümüze 
on günlük zaman dilimi yakınlığındadır. Aynı hafta içinde, Genel Başkanımız, Şırnak'ta, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Heyetiyle birlikte incelemelerde bulundu. Daha sonra, Diyarbakır'da, 
uğradıkları menfur saldırı sonucu biri yaralanan, ikisi hayatlarını kaybeden arkadaşlarımızın 
da katıldığı ANAP bölge toplantısına başkanlık etti. Sayın Yılmaz'ın bölgeden dönüşünde, 
ANAP Grubunda yaptığı konuşmadan bazı kesitleri, özetle sunmak istiyorum : 

"Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantısından bu yana terör ger
çeğinin ulaştığı boyutlar daha net ortaya çıkacaktır. Hem Çukurca'da hem de Şırnak'ta mey
dana gelen olaylarda, ilk ateşi PKK'nın açtığından hiçbir kuşkumuz yoktur; ama, PKK mili
tanlarının, yani bu olayları başlatan, provake eden PKK militanlarının sayısı konusunda bazı 
resmî kaynaklar çok yüksek sayı göstermektedir. Bizim şahsî görüşümüz, bu sayının çok az 
olabileceğidir. Çok sınırlı sayıda birkaç PKK militanı, bölgede çok büyük tahribat yaratan olay
ların doğmasına imkân vermişlerdir. Esasen, amaçlarının bu olduğu anlaşılmaktadır. Çukur
ca'da çok büyük tahribat vardır. Maalesef, masum insanların evleri, araçları, dükkânları tah
rip olmuştur. Şırnak'taki tahribatı anlatmak mümkün değildir. Sımak, tam bir harabe şehir
dir. Çukurca'da, Şırnak'ta da insanlar kararsız, çaresiz ve devlete güvenleri geniş ölçüde tered
dütlerle dolu bir psikoloji içindedirler. Belgede, Hükümete karşı en ufak bir güven duygusu 
kalmamıştır; çünkü, Hükümetin, bu olayları önleyebileceği, bu olayları bastırmada daha Özenli 
davranabileceği ve olaylar bastırıldıktan sonra yaraların sarılması için daha aktif davranması 
gerektiği düşüncesi bölgede yaygındır; bunların hiçbiri yapılmamıştır. 

Şırnak'ta insanlar hâlâ camları kırılmış evlerde oturmaktadır. Şırnak'ta da, Çukurca'da 
da halk perişan durumdadır; ticarî hayat tamamen durmuştur, Şırnak'ın bütün iaşesi dışarı
dan gelmektedir. Şırnaklıların hâlâ üçte biri, Şırnak dışında geçici yerlerde ikamet etmektedirler." 

* Sayın Yılmaz'ın izlenimleri, olayların meydana getirdiği maddî ve manevî yıkıntıları göz
ler önüne sermektedir. Diyarbakır toplantısı çerçevesinde cereyan eden olaylar ise, daha az dü
şündürücü değildir. Diyrabakır'daki ANAP bölge toplantısına, Bingöl İl Başkanı, yollarda can 
güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle katılamamıştır. Toplantıya, yine, geceleri yolculuğun can 
güvenliği yönünden sakıncaları dikkate alınarak saat 16.30'da ara verilmiştir. Altı yedi araçlık 
konvoyun durdurulup, yolcuların kimlik kontrolüne tabi tutuldukları yer, Diyarbakır'a 100 ki
lometre mesafedeki Malabadi köprüsü civarıdır ve bölgenin en önemli karayolu parçasıdır. Yol 
kesilen yerin bir iki kilometre ilerisinde bir jandarma karakolu bulunmaktadır. Buna rağmen, 
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arkadaşlarımıza yönelik menfur saldırıdan, bölge yöneticileri, ancak, yaralı olarak kurtulma
ya muvaffak olan ANAP Şirvan İlçe Başkanının Batman Hastanesine başvurması sonucu bil
gi sahibi olabilmişlerdir. Bölgede doktor yönünden problemi olmayan nadir hastanelerden biri 
olan Batman Hastanesinde, yaralı arkadaşımız ameliyat edilememiş, 140 kilometre ambulans 
yolculuğuyla Diyarbakır'a gönderilmiştir. Çevreden gelen partili arkadaşlarımız, ertesi gün de 
kendi illerine dönememişlerdir. Çünkü, ikinci gün, aynı yolun, Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilo
metre mesafedeki bölümünde, sivil araçlara teröristlerce ateş açılmış, olaylar, birçok yolcunun 
yaralanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu dikkate değer olay televizyonda ve basında yayınlanmamıştır. 

Bölgede, hava karardıktan sonra karayoluyla yolculuk yapma önerileri, güvenlik görevli
leri tarafından şaka olarak değerlendirilmektedir. 

Polisimiz ve jandarma güçlerimiz de, araç gereç ve yaşama şartları yönünden yeterli im
kânlara sahip değildir. Çelik yelek çok az görevlide bulunmaktadır. Bazı jandarma karakolla
rında görev yapan askerlerimiz, hiç kontrolsüz elde edilen dere sularını içmek zorunda kal
maktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgedeki son durumu gözler önüne seren bu kesitler 
de göstermektedir ki, Hükümetin teşhisleri, politikaları ve uygulamaları başarılı sonuç verme
miştir. Bunun sebepleri üzerinde biraz durmak zorunluluğu vardır. 

Terörle mücadeleyi programının en önemli hedefi olarak ilan eden Hükümet neden başa
rısız olmuştur?.. Nerelerde yanlışlık yapılmıştır?.. Bugün, olayın geldiği boyut konusunda, her
halde Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen partiler arasında bir değerlendirme farkı 
yoktur. Olay çok vahim boyutlara gelmiştir. 

Hükümetin işbaşına geldiği dönemden bugüne kadar geçen süre içerisinde; olay sayısı, 
ölü, yaralı, soygun ve gasp sayısı bakımından rakamsal çok büyük artışlar vardır. Mahiyet ba
kımından da olayların tırmanışa geçtiği görülmektedir. Bu dönemde büyük güçlerle yapılan 
karakol baskınları, artık videolu reklamlara konu olmaktadır. Tren baskınları, uçak tarama
lar, vapur yakmalar bu dönemde cereyan etmiştir. 

Bugün artık, harekâta girişme anında da, eskiden olduğundan çok daha fazla kuvveti ha
rekete geçirmek zorunluluğu doğmaktadır. 

Olayın bölge dışına taştığını hepimiz biliyoruz. Olağanüstü halin uzatılması sırasında, ola
yın, Adana, Kahramanmaraş, Artvin, Kars, Ağrı gibi illerimize yayılmış olduğunu, hatta ku
rumlaşmış olduğunu; Adana'da çiftçilerin haraca bağlandığı bir mekanizmanan yerleşik şekil
de tatbik edilmekte olduğunu örnekleriyle huzurunuza getirmiştim. O zaman, bu tespitleri, 
Hükümete hitaben, "Cudi Dağında devraldığınız anarşi ve terörü, yanlış uygulamalarla Bolu 
Dağına taşıdınız" demiştim; ama bu sabah Denizli'de başka haberler, başka olaylar dinledim; 
olaylar artık, Sayın İçişleri Bakanının Aydın İlinin dağlarına, ovalarına da taşınmıştır. Oralar
da da, birtakım tehditlerle haraçların toplanmakta olduğu bilgileri bize ulaşmıştır. 

Dış sızmalar önlenememiştir ve en önemlisi, -bugünkü veya dünkü gazeteler ilan ediyorlar-
220 faili meçhul cinayete ulaşılmıştır. 

Terörün kalıcı olarak önlenmesinin en önemli çarelerinden biri olan ekonomik tedbirler 
konusunda ise hiçbir adım atılamamtştır. Yörede artık bir ekonomik hayat olduğundan bah
setme imkânı yoktur. İaşesi dışarıdan sağlanan bir bölgede ekonomik faaliyet olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Buralara ticaret de gidememektedir; zaten yatırımlar olmamaktadır. 
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Geçen toplantıda Sayın İçişleri Bakanı birtakım rakamlar ifade ettiler; ama, o rakamların 
hiçbirisini hayata geçirilmediği ortadadır. Sadece devlet yatırımlarında değil, teşvikli yatırım
larda da, geçen yıla göre, yüzde 95 oranında bir azalma olduğu, rakamsal olarak ortadadır. 
Bunu, birtakım vaatlerle örtebilmek mümkün değildir. Esasen Hükümetin biraz önce Sayın 
Erbakın'ın da ifade buyurdukları gibi, gensoru önergesine âdeta bir cevap teşkil etmek üzere 
hazırladığı paket de, geçmiş dönemdeki ihmallerinin itirafından ibarettir. "Güneydoğu paketi 
masada" diyorlar. Altılı komite çalışmalarını tamamlamış ve altılı komitenin önerileri şunlar-
mış : "Yarım kalan yatırımlar süratle tamamlanacak^ özellikle ANAP Hükümetleri dönemin
de büyük teşviklerle başlanan yarım kalmış yatırımların tamamlanması için gerekli önlemler 
alınacak." Şimdi, bu yarım kalmış yatırımların tamamlanması tedbirlerini, on aybekledikten 
sonra hatırlamamak lazımdı, şimdiye kadar bunların çoğunun tamamlanması mümkündü; ama 
birçoklarını Anavatan Partisi döneminde başlanılmıştır, diye, sanki bu memleketin toprağında 
üretim yapmayacak, bu memleketin huzuruna katkıda bulunmayacakmış gibi, adeta üvey ev
lat ilan ettiniz ve şimdi yeniden hatırlıyorsunuz; ama ben eminim ki, bu da, sadece, on ay ön
ceki vaatler gibi gazete kupürlerinde kalacaktır. 

"özel sektörle işbirliğine gidilecek ve özel sektörü bölgeye çekecek teşvik politikası 
uygulanacaktır" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, bölgedeki can güvenliğiyle ilgili tabloyu, o bölgede dört 
gün inceleme yapmış bir heyetin gözlemleriyle ortaya serdim. Burada herhalde bu türlü vaat
lerde bulunmak, sadece ve sadece, iki günlük gensoru önergelerinin üzerine küçük bir gölge 
düşürmek teşebbüsünden başka bir anlam ifade etmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin, terör ve anarşi konusunda gensoruyla sorgulanma
sı zorunluluğu çok önceden de doğmuştu; ama olayların belli bir noktaya gelmesi, kaçınılmaz 
olarak, gensoru gibi Meclis içi denetim mekanizmalarının harekete geçirilmesi, iyi niyetle, ka
muoyumuzun beklediği tedbirlerin alınması konusunda tanınmış bir avanstır. Bunların hiçbi
risinin kullanılmadığı ortaya çıktıktan sonra, iktidar gruplarının, hâlâ bir gensoruyla Meclis 
denetimi yapılmasını yadırgamalarını ben yadırgıyorum. Yani, en iddialı program maddesi olarak, 
eski dönemleri suçlamak, hatta Türkiye Cumhuriyetine yöneltilmiş kronik suçlamalara haklı
lık kazandırmak pahasına programının en başına terör ve anarşi ile mücadeleyi yazmış bir hü
kümetin on ay sonra Türkiye'yi sürüklediği nokta gensoruyla eleştirilemeyecekse, gensoru de
diğimiz Meclis denetimi hangi işe yarar, hangi konuda düşünülebilir? 

Bu Hükümet, üç dört ay önce, "Biz gece-gündüz, devlet olarak her tarafa hâkimiz" di
yordu. Bununla aslında, daha önce hâkim değil idiler, daha önceki dönemde devlet gündüzleri 
vardı, geceleri yoktu gibi bir suçlama kastediliyordu. Aslında, eğer gece ve gündüz devlet böl
geye hâkimse, bu olaylar, zaman ve mekân kaydı tanımayanlar tarafından mı yapılıyor? "Top-
luiğne başı kadar bölgede devletin etkinliği yoksa, devlet yoktur" gibi çok büyük sözler ede
ceksiniz; ondan sonra, tespit edilmiş boşluklar karşısında dahi, hâlâ geçmişe dönerek kendini
zi savunma yolunu seçeceksiniz... Bu, yanlıştır, bu, soruna çözüm getirmez. 

Terör ve anarşi konusunda geçmiş dönemleri suçlamak suretiyle bir yere varabilmek im
kânı olmadığı gibi, bu yolla, terör mücadelesine, teröre destek veren çevrelerin propaganda mal
zemesi elde etmeleri sağlanır. Geçmiş hükümetleri suçladığınız oranda, o dönemlerde başla
mış olan terörün haklılığını kabullenmiş olursunuz. 
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Somut olarak terörün önlenmesi konusunda bir tedbiriniz varsa, Anamuhalefet Partisi 
Grubu olarak ona katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bugüne kadar, Meclisin 
önüne, terörle mücadele konusunda ne getirdiniz, bizden destek beklediniz de hayır mı? de
dik. Bir tek tedbir gösteremezsiniz. Bu çatı altında bulunan diğer muhalefet partilerini de bu 
konuda Anamuhalefet Partisinden farklı düşüneceklerini zannetmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, terörün önlenmesi konusunda en büyük şans, demokrasi 
tarihimizde, terörün çıktığı günden bu yana, bu Hükümete tanınmıştı; o şans şudur : Bu çatı 
altında, terörü destekleyen hiçbir siyasî parti yoktu, bu Hükümet kurulduğu zaman; yani, öl
dürülen teröristlerin cenaze törenlerini ayrılıkçı törenlere çeviren bir siyasî parti yoktu, öldürü
len teröristlerin suçunu araştırmak yerine güvenlik güçlerini suçlamayı marifet sayan siyasî par
tiler yoktu. Anavatan döneminde, bütün bunlara rağmen bir mücadele verilmiştir ve bu müca
delede, terör, lokalize edilebilmiştir; ama, bugün, bütün partilerin desteğine rağmen, maalesef 
terör azdırılmış ye. boyutu yükseltilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, üstelik, Anavatan döneminde, terörle mücadelenin temel yapısı oluş
turulmuştu; bir Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilmişti, koruculuk sistemi getirilmişti, 
birçok yeni vilayet kurulmuştu. Siz, bu sistemlerin hepsini geçersiz kılmak için elinizden geleni 
yaptınız. 

Sayın Gürkan'ın biraz önce buradan savunduğu hükümet programında, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğiyle ilgili bazı satırlar var, olağanüstü halin zararlarından bahsediliyor, "faydaları 
ve zararları gözden geçirilecek" deniliyor. Neymiş bu zararlar, bugüne kadar niye ortaya çıka
rıp, getirip koymadınız? Siz, o zaman, geçmişteki muhalefet döneminizde, olağanüstü hal uy
gulamasını zararlı görüyordunuz terörle mücadele hususunda; hızınızı alamayıp, bunu hükü
met programınıza da geçirdiniz; ama, madem zararlıydı, zararlı hususlarını ayıklayıp Meclise 
getirseydiniz, belki zaman içerisinde zarara dönüşmüş hususlar varsa, elbirliğiyle düzeltebilirdik. 

Koruculuk sistemini, hâlâ bugün, iktidarın bir kanadı yargılamaya çalışıyor. Neyse aksak
lıklar, bunların tedbirlerini getirirsiniz, elbirliğiyle Meclis bu tedbirleri alır; ama, bütün bu olup 
bitenlere, her çevreye hoş gelecek sözlerle çare bulacağınızı zannediyorsanız, bundan sonraki 
toplantılarımızda, daha kötü ve hadiselerin daha da derinleştiği tablolarla karşılaşabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu Hükümetin başlangıçtaki yanlışı, bir teşhis yanlışıdır. 
Kendileri, teşhis yanlışlıklarını örtebilmek için, Anavatan Partisinin teşhisinin yanlış olduğu
nu, hâlâ iddia ediyorlar. Sayın Başbakan dahil, sekiz yıllık bir dönemden bahsediyor, dönü
yor, "Sekiz yıl evve! başlayan terör, Anavatan, yanlış teşhisler koymuştur" diyor. Anavatan 
Partisinin teşhislerinde yanlışlık varsa, Anavatan Partisinin tedavi metotlarını niye sürdürü
yorsunuz? Yani, hiçbir sorumluluğunuz yoksa, bu sorumluluğunuz vardır. Onun için, gensoru 
önergesi, elbette haklılık taşır. Suçladığınız, yanlış olduğunu iddia ettiğiniz birtakım kurumla
rı on aydır hâlâ sürdürmeye devam ederseniz, bu Mecliste size sorarlar, niye bunu sürdürmeye 
devam ediyorsunuz diye ve gensoru önergesinin amacı da budur. 

Esasen, bu Hükümetin, kavram olarak dahi, olaylara yaklaşımında yanlışlıklar vardır. Sayın 
Demirel'in kafasındaki vatan, 60 milyon vatandaşın, 60 milyonda 1 tapusuna sahip olduğu 
bir topraktır. Hayır, öyle değil; Türkiye toprakları, hiçbirimizin hissedarı olduğu bir varlık de
ğildir; Türkiye toprakları üzerinde, hiçbirimizin, hiçbir kuşağın, hiçbir neslin, kendi adına kul
lanabileceği bir tasarruf yetkisi yoktur; bu topraklar, bin yıldan beri şehit kanıyla yoğrulmuş
tur; bu topraklarda, geçmiş kuşakların hakları vardır ve ebediyen bu topraklarda yaşayacak 
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olan gelecek kuşakların hakları vardır; onun için, bu topraklar üzerinde tasarruf hakkımız yok; 
evvela bu çarpıklığı düzeltin; yani, biz burada tapu sahibi değiliz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Öyle bir beyanı yok. Yanlış anlıyorsunuz, saptı
rıyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben anlıyorum. Ben, mevcut olmayan beyanları 
burada kullanmam değerli arkadaşlarım; çantam belgelerle doludur. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, gensoru müzakerelerinde muhatap, öncelikli olarak Hükümettir ve 

sayın grup sözcülerinden sonra, Hükümet adına bir sayın bakan çıkıp konuşacaktır. Rica 
ediyorum... 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Kimlik kavramı tartışıldı. Bu Hükümetin, Nev-
ruz'dan önce, Türkiye'ye kazandırdığı bir terim, "kimlik tanıma" terimiydi. Orada verilmek 
istenen mesaj şuydu; Türkiye Cumhuriyeti ve hatta ondan önceki dönemlerde Anadolu top
raklarına hâkim olan Türk devletleri, sanki kimlik inkârında bulunmuşlar. Nedir inkâr edil
miş olan kimlik? Bu memlekette, eğer insanların kökenine bakarak hukuk düzeni işletiliyorsa, 
bir kimlik inkârı söz konusu olabilir; yani, insanlar, herhangi bir işi tutmaları, herhangi bir 
yere yerleşmeleri, herhangi bir meslek edinmeleri ve devletten beklenilecek herhangi bir hakkı 
talep etmeleri hususunda, yargıda, üniversitede, eğitimde, kimliklerinden dolayı ayrı muame
leye tabi tutuluyorlarsa, bir kimlik tanımazlıktan bahsedilebilir. Onun dışındakiler, terör ör
gütleri tarafından kullanılan propagandaya malzeme olmaktan başka anlam ifade etmez. Şim
di, sizin burada ortaya attığınız "kimlik tanıyoruz" sözü, bumerang gibi, uluslararası plat
formlarda Türkiye'ye dönüp gelmekte, Türkiye sorgulanmaktadır. Yani, şimdi birtakım mese
leleri müzakere etmek için dışarı çıkan Türk heyetlerinin en önemli meşgalesi, bu Hükümetin 
demokratikleşme konusunda yarattığı beklentileri cevaplandırmak, kimlik tanıma konusunda 
atılan adımlar hakkında rapor sunmak olmuştur. Artık, uluslararası bütün platformlarda, "Niye 
kimlik tanıma yolunda adım atılmıyor, niye demokratikleşme adımı atılmıyor?" diyorlar. Ya
ni, sanki Türkiye'de demokrasi, bu Hükümet kuruluncaya kadar yoktu. Eğer yok idiyse, on 
aydan beri, demokrasiyi kurmak hususunda ne yaptınız, ne getirdiniz Meclise? Demokratik
leşme dediğiniz nedir? Yani, bunları, seçim meydanlarındaki propaganda Üslubuyla hükümet 
programlarına yazmanın anlamı yoktu. , 

Değerli arkadaşlarım, biz, bunların neden hükümet programına konulduğunu biliyoruz. 
Şu anda yürürlükte olan hükümet programı, aslında, Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti programı değildir; bu program, aynı zamanda HEP'in de iştirakiyle yazılmış olan bir 
programdır. Bu programın içerisinde şu anda bazı görüşler vardır ki, artık, HEP kongresinde 
savunulmaktadır. Siz, hâlâ, ölü bir programı savunmaktasınız, ölü bir programla, sadece, prog
rama yazdıranların, dünyanın her yerinde propaganda malzemesi olabilecek bir değerlendir
meye tabi tuttukları bir programla, terörle mücadele edilmez. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Nasıl mücadele edilir; cevabını ver. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)— Değerli arkadaşlarım, bugünkü gündemimiz, bir 

gensorunun görüşülmesine ayrılmıştır. Bildiğiniz gibi, gensoru, Anayasamıza göre, yürütme 
organını denetleme yollarından biridir ve yürütme organının yaptığı eylemler ve işlemler, bu 
görüşmelerin konusunu teşkil eder, öneriler değil. Önerilerimizi her zaman söylüyoruz. Bugüne 
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kadar hangi önerimizden yararlandınız da, şimdi benden öneri soruyorsunuz? 28 Ağustosta 
burada bir genel görüşme yapıldı ve bu genel görüşmede, Anavatan Partisi Grubunun önerile
ri, Sayın Genel Başkanımız tarafından bu kürsüden ifade edildi. Onun gereği olarak, Güney
doğu Anadolu Bölgesinde gezi yapıldı; onun gereği olarak, birtakım tespitler getirildi. Yarın, 
Sayın Başbakana da bu tespitler iletilecektir. Umarız, önerilere bu kadar açıksanız, onlardan 
istifa etme yolunu da bulursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, "gece gündüz, ülkenin her işine, her tarafına hâkimiz, topluiğne 
başı kadar bir yerde dahi devletin bulunmadığı yerde devlet yoktur" vecizelerinin sahipleri, 
şimdi bunca icraatın sonunda, artık, teröre alışacağız" diyorlar, milleti teröre alıştırma çarele
ri arıyorlar. 

ALÎ ER (îçel) — Enflasyon mu da sanki teröre alışacağız? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir hükümet, eğer, çözüm 
getirmekte en iddialı olduğu konuda, "buna alışacağız" ifadesiyle havlu atıyorsa, o hüküme
tin Türkiye'ye yapabileceği en büyük kötülük, işbaşında kalma süresini uzatmaya çalışmasıdır. 
(ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 
program yapılırken, bu Hükümeti desteklemiş unsurların getirdikleri dayatmalarla konulmuş 
bazı hususların geçersizliği bu on ay içerisinde ortaya çıkmıştır. Size bu programı empoze edenler, 
bu programın terör ve anarşiyle ilgili bölümlerinin sahipleri, zaten çıkmışlar, başka çareler pe
şindedirler, başka işlerle uğraşmaktadırlar. 

Olaya bir başka açıdan bakınız : Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu ve kurultayı toplandı. 
Onüç yıllık iktidar açlığına rağmen, bu partinin büyük kongresi, bu Hükümetin icraatına gü
venoyu vermedi. Arkanızda çok büykü bir boşluk var. Başlangıçta, gerçekten bizim de katıldı
ğımız şekilde, yüzde 60 civarında vatandaş desteğine sahip olan bu Hükümetin, bilhassa terör 
ve anarşiyle ilgili konuda başarıya ulaşacağına dair hiçbir umut kalmamıştır; vatandaşlarımı
zın bu güveni yoktur. Güvensizliği, öncelikle, koalisyon ortaklarının kongresi ortaya koymuştur. 

Şimdi, "bu eksikleri acaba nasıl tamamlayabiliriz" gibi çabalar görüyoruz, "milletvekili 
pazarları kurmak suretiyle, acaba bu eksiklikler kapatılabilir mi, acaba, eksikler, birtakım su
nî yollarla örtülebilir mi" gibi çabalar görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu çabaların, geçmişte, memleketi hiçbir başarıya götürmediği, mem
lekete hiçbir yarar sağlamadığı, tecrübeyle sabittir. Bu kadar tecrübeden sonra aynı yollara baş
vurulmuş olması, herhalde, yedi kere gidip, sekiz kere gelip, devlet yönetmeyi öğrenememenin 
bir sonucudur. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, benim bir sorumu uzun süreden beri cevaplandır
mıyor. Bu soru, hâlâ, bugünkü gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 157 nci sırasında, "De
nizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından birinin, yabancı ba
sın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi" 
şeklinde yer alıyor. Bu önerge, Nevruz olayları sırasında BBC'de yayınlanan bir haber üzerine 
verilmişti. Önergemde, Sayın Başbakandan şunu soruyorum : "Sizin bir danışmanınız BBC'ye 
demeç veriyor, diyor ki, biz, güvenlik güçlerini kontrol edemiyoruz; emir almadan, Hüküme
tin verdiği emirlerin dışında, güvenlik güçleri, birtakım hareketlere girişiyorlar. Bu demeç ger
çekten verilmiş midir, buna katılıyor musunuz" Başbakandan sorduğumuz bu. Yani, bu açık
lama sizin adınıza mı yapılmıştır? Çünkü, yurt dışında herhangi bir danışmanın demecini ver-
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mezler, o açıklamanın Başbakan adına yapıldığını düşünmeseler. Nitekim, gazeteler de, her
hangi bir bakanın, işadamlarını suçlamasını manşet olarak vermezler; onlar bilirler ki bazı za
manlarda, bazı siyaset adamları, karnından konuşmayı alışkanlık haline getirmişlerdir, bir maşa 
bulurlar, onları konuştururlar, ondan sonra düzeltmeye girerler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Acaba, bu danışman da, sizin bir yerlere mesaj vermeniz için kullandığınız bir maşa mıdır, 
değil midir? Sorunun altında yatan bu; hâlâ cevabını alamadım. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sen maşayı orada ara. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yani, siz, bir taraftan "güvenlik güçlerinin ar
kasındayız, onların her türlü eksiğini gidermek için uğraşıyoruz" diyeceksiniz -güvenlik güçle
rinin hangi şartlar altında görev yaptıkları belli- sonra onları suçlayacaksınız... 

Şimdi, bu suçlama, aslında, Sayın Başbakanın 12 Eylül günü tekrar gündeme getirdiği 
bir başka suçlamayla paraleldir. Ne diyor Sayın Başbakan; "11 Eylülde, 12 Eylülde kanı dur
durmadılar, 13 Eylülde durdurdular" diyor. Kimler durdurmuş; 12 Eylülü yapanlar durdur
muş; 11 Eylülde, 12 Eylülde, birtakım güçler, seyirci kalmışlar; ama, 13 Eylülde bunu durdur
muşlar. 

Değerli arkadaşlarım, olaylara böyle yaklaşırsanız, bu, PKK'nın "kontrgerilla" deyimiy
le sizi aynı paralele düşürür. Hiçbir ihtilal olayının, bu çatı altında bulunan arkadaşlarımız 
tarafından tasvip edilmesi mümkün değil. 12 Eylülle hangi şartlar altında mücadele yaptığımı 
ve mücadele yapma teşebbüslerimi, bizzat Sayın Demirel bilir. Buna rağmen, "11 Eylülde, 12 
Eylülde akan kan vardı; Türk Ordusunu yönetenler, sırf Çankaya'ya çıkmak için bunu yaptılar" 
gibi bir yaklaşım yanlıştır. O zaman, 11 Eylülde, 12 Eylülde Çankaya'ya çıkma hevesinde olup 
da kanı durdurmayan, hatta kanı teşvik edenleri emir ve komuta zinciri altında tutmak görevi 
kime aitti? Üstelik, bunlar, eğer öyle bir niyetleri varsa, ta 1979 Aralık ayının sonlarında, yani 
1980 yılbaşında niyetlerini az çok belli etmişlerdi; onlar üzerine niye tedbir alınmamıştı? 

Şimdi buradan, Sayın Demirel'in "bu işler, devlete aittir, hepimize aittir" düşüncesinin 
yanlışlığına geliyorum. Türkiye'de anarşi ve terörle mücadelede birinci derecede sorumlu olan 
güç, elbette, bu Meclisin güvenini almış olan Hükümettir, yürütme gücüdür. Biraz önce Sayın 
Erbakan Hocamızda ifade ettiler, kanun böyle olduğu, bizzat Sayın Demirel'in muhalefet li
deri iken ortaya koyduğu fetvalarla tespit edilmiştir. Biz, sadece o fetvalar çerçevesinde bir sor
gulama yapıyoruz. 

Hükümetin olmadığı bir devlet yoktur. Meclislerin olmadığı devletler vardır, yargı organ
larının bulunmadığı devletler vardır, tek başına ben, hem kanun koyarım hem yargı yaparım 
diyen dikta yönetimlerinin bulunduğu devletler vardır; ama, hükümetsiz devlet yoktur. Öyley
se, sanki Hükümet bazı şeylerin sorumlusu değilmiş gibi, "bu işler, devlet tarafından üstesin
den gelinecek işler" diye bir yerlere havale etmenin anlamı yoktur. O, geçmiş dönemlerde, si
zin, hükümet içerisinde mücadeleyle ilgili bir politika getirmemekteki zaafınızı örtme çabanız-
dı; aynı konuda ısrar etmemelisiniz. Artık, Hükümetin, hiç olmazsa bu kalan destekçileri, bir 
berrak politika üzerinde anlaşmalı ve bu politikayı hayata geçirmelidirler. Terör ve anarşile il
gili konularda gerekli kanunları çıkarmakta, eğer mevcut yönetimi destekleyen Meclis grupla
rının sayısı yetmiyorsa, biz de yardımcı olmaya hazırız. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan Sayın Aydın Güven Gürkan, açıkyüreklilikle 
birtakım eksikliklerden bahsettir Muhalefet sözcüsü olarak, bu görüşlerden birçoğuna katıldı
ğımı ifade ediyorum; ama, burada ortaya konulan tenkitlerden hiçbirisi, İktidar Grupları 
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tarafından ciddî olarak takip edilmemiştir. Gündemimizde bir Anayasa değişikliği konusu var. 
Bütün dünyaya, "Türkiye'ye demokratikleşme getireceğiz" diye ilan etmişiz; biz de muhalefet 
olarak, "evet, getireceğiz" diye peşine takılmışız; ama, hâlâ ortaya bir paket çıkarılabilmiş de
ğil. Bir uzlaşmadan söz ediliyor. Uzlaşma neyin üzerinde olacak; neye ihtiyacınız var ki, biz, 
o ihtiyacınızı karşılamak üzere uzlaşmaya evet diyelim; önce bunu ortaya koyunuz. Devletin 
her türlü bilgileri elinizdedir, her türlü yetkiler elinizdedir. O nedenle, uzlaşma konusu olacak 
hususları öncelikle İktidar Gruplarının belirlemesi ve ortak bir paket halinde öneri olarak bi
zim önümüze çıkarması zorunluluğu vardır. 

Şimdi, Sayın Gürkan'ın bir konudaki yaklaşımına ise katılamadığımı açıklıkla belirtmek 
ihtiyacını duyuyorum. Arkadaşımız, "hürriyetlerin genişletilmesi, demokratikleşme paketinin 
yürürlüğe konulması konusunda çalışmalarımızı süratle yürütelim; yani, terör var diye, PKK'nın 
birtakım provokasyonları var diye bunlardan vazgeçmeyelim" dedi. Bu görüşlere büyük ölçü
de katılırız; taviz anlamına gelmeyecek ölçüde birtakım iyileştirmelere katılırız; ancak, bu stan
dardı başka yerlerde de kullanmak lazım; yani, biz, PKK'nın teröründen, PKK'nın eylemle
rinden hiç etkilenmeden yapmamız gerekenleri yapacak isek, aynı şekilde, Türkiye'nin bir hu
kuk devleti olduğunu unutmadan, HEP'le ilgili meselelerin üzerine de gitmek mecburiyetin
deyiz. İşte, efendim, konuşulsun, bir şeyler söylensin; PKK var; eğer birtakım dokunulmazlık
lar kaldırılırsa, parti kapatmayla ilgili birtakım süreçler uygulanmaya konulursa, bunun olum
suz propagandaları yapılır diye, hukuk devletini rafa kaldıramayız. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, üzülerek ifade ediyorum; toparlayabilir miyiz efendim? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Toparlamaya çalışacağım Sayın Başkan. 
Benim, Diyarbakır'daki, Bingöldeki, Şirvan'daki partili belediye başkanım, ilçe başkanım, 

muhtarım, bir toplantıya, hayatını ortaya koyarak katılma çabasını gösterecek, bunlarla ilgili 
tedbirler alınmayacak; ama, Ankara'da, aynı olayları, tel'in etmek şöyle dursun, yüceltmeye 
çalışan birtakım toplantılar olacak; bu devlet bu kadar ucuz değil. (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Bu devlette, hiçbir bahaneyle, hukuk sistemini işlemekten alıkoyamayız. Dışarıda propa
ganda olacakmış, başka şey olacakmış... Sanki değişik mi durum? Daha geçenlerde, IPU top
lantısında, tnsan Hakları Komisyonunda, şurada benim sözümü kesme yetkisi olan arkadaşı
mızın insan hakları ihlal ediliyor diye hesap verdim -hiçbir şey değişmiyor- insan haklarından 
sorumlu Devlet Bakanının insan hakları ihlal oluyor diye hesap verdim; ama, bana hiç kimse, 
Güneydoğu Anadolu'da, sizin partilileriniz, siyasî görevlerini korkmadan yapabiliyorlar mı diye 
sormadı, bunlarla dünyanın hiç ilgisi yok. Bunlara rağmen, burada, Türkiye Cumhuriyetinin 
sağladığı garantiler altında, hukukun vermediği bir hak, suçu övme hakkı, kimse tarafından 
kullanılamaz; yani, Ceza Kanunundaki bu hükümler, biz bilmeden ortadan kaldırılmadığına 
göre, başta Hükümet olmak üzere, herkes bu konuda görevini yapmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın ikazı üzerine konuşmamın son bölümünü sunacağım. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye 
Cumhuriyeti -bir inanç olarak ifade ediyorum- terörün üstesinden mutlaka gelecektir/Teröre 
alışmamıza, müsamaha göstermemize ve "terörle birlikte yaşayacağız" gibi birtakım yanlış dü
şüncelere yer yoktur. Eli kanlı maşalar kullanarak, beşikte uyuyan bebekten, emekli generalle
re kadar masum insanları kalleşçe öldürmenin lanetini alnında taşıyanlar, elbette, kendilerinin 
yok olmasından başka bir sonuç elde edemeyeceklerdir. İnsanlık tarihi, insanlık dışı metotlar
la elde edilmiş hiçbir başarı kaydetmemiştir. Hainlerin istimal tarihleri, istimal süreleri tamam
landıktan sonra karşı karşıya kaldıkları duruma, yalnız tarihte değil, günümüz dünyasında da 
tanıklık ediyoruz : Bunlar, ya kendi eserleri olan kan gölünde boğuluyorlar ya da insanlık dışı 
ayıpların sorumlusu olarak cezalarını çekiyorlar. Türk Milletini bölmeye çalışanlar, bunlara 
alet olanlar, bunların yardıkçılığına soyunanlar ve bunların cinayetleriyle siyasî ikballerini bes
lediklerini zannedenler de aynı akıbete düşeceklerdir. Türk Milletini bölme davası boşunadır, 
Türkiye'yi bölme davası boşunadır, Türkiye Cumhuriyetini güçsüzleştirme çabası boşunadır. 

28 Ağustos günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantısında yayımlan
ması kabul edilen bildiri, bu gerçekleri veciz bir şekilde ortaya koymuştur. Milletimizin temsil
cisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin parti ve grup yöneticileri, ayaküstü bir istişareyle 
bile, bu tarihî metni kaleme almışlardır. Milletvekillerimiz de, ülke ve millet bütünlüğüne, in
san haklarına, demokratik hukuk devletine bağlılığın örneği olarak, bildiriyi oybirliğiyle ka
bul etmişlerdir. Çünkü, birlik ve bütünlük bilinci, Türk insanının doğal bir özelliğidir. Millet 
hayatında birlik ve bütünlük bilincinin önemini, Türk Milleti, tarihin çağları derinliklerince 
uzanan bir süreçte öğrenmiştir, coğrafyanın kıtaları kapsayan boyutunda bizzat hayata geçir
miştir. Bu sebeple, birlik ve bütünlük bilinci, bizim her kademedeki, her bölgedeki insanımızın 
ruh derinliklerine işlemiştir. Mehmetçikte bulunan bu bilinç doruk noktasındadır. Şırnak'ın, 
Silopi'nin, Cizre'nin herhangi bir mezrasında yaşayan Memoların, Zülfoların, Alilerin yüre-
ğindeki vatan ve millete bağlılık bilincini de hiç kimse söküp atamamıştır, ne uluslararası tu
zaklar ne hayatın binbir çileli sıkıntıları ne de terörün soykırım uygulamaları bölge halkını millî 
kader birliğinden koparabilmiştir. Terörle mücadelede ve uluslararası kahpece tuzakları aşma
da en büyük dayanaklarımızdan biri, bölge insanının, ortak tarihimiz ve inancımızla beslenen 
bu bilincidir, bunun değerini bilmeye ve alınacak her türlü terbirle, bir ölçü olarak korumaya 
mecburuz. 

Bölgede görev yapan devlet yetkilileri, yargı temsilcileri, hizmet görevlileri ve güvenlik gül
leri, halkın irfanıyla ayakta duran ve halkta yaşayan millet bütünlüğü bilincini yüceltmelidir. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — İkaz edin Sayın Başkan; süresini çok aştı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşım, bir millî mutabakat metni 

okurken, bundan rahatsız mı oluyorsunuz? 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
BAŞKAN — İçtüzüğü bendeniz takip ediyorum efendim. 
Sayın Korkmazcan, lütfen toparlayınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bölge insanları, Türk Milletini meydana getiren 
unsurlar arasında, Oğuzlarla, ortak tarihin en uzun kesitini yaşayanlardır. Kürt ve Oğuz boyla
rı, Yenisey-Elegeş coğrafyasında tarih sahnesine çıkmışlardır. Oğuzların Maveraünnehir'de, 
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Horasan'da, Kürtlerin de Zagros'ta tslamlaştıktan sonra ilk buluştukları tarih misyonu, islam 
bütünlüğüne zarar veren Emevi ve Pers ırkçılıklarına karşı Abbasilerle birlikte mücadele ver
mek olmuştur; asıl büyük buluşma da, Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Alparslan ile 
Şeddetoğullarının işbirliğiyle sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün sahneye konulan terörün en önemli amacı, halkımızın bir bö
lümü ile diğer bölümlerini karşı karşıya getirmektir. Halkın içine sürekli düşmanlık tohumları 
ekilmektedir. Türkiye'de, bir IRA, bir BASK, bir Katalon hareketi gibi, kronikleşmiş halk mü
cadelesi yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Geçmişte, sağ-sol, Alevi-Sunnî, varlıklı - proleter gibi 
çelişkileri yeşerterek ve derinleştirerek, Türk Milletinin var olma ve yücelme davasını baltala
maya çalışan iç ve dış şer kuvvetler, şimdi, bütün melanetlerini, bölücü terörün kanlı kefesine 
koymuşlardır/Halbuki, Türk tarihinde, halk kitlelerini karşı karşıya getiren mücadeleler yok
tur; Orta Anadolu'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen bazı isyan hareketleri, 
isyancılar ile devlet arasında cereyan etmiştir; îspanya'daki, trlanda'daki gibi inanç ve köken 
farklılıklarının eseri değildir. Onun için, Türkiye'de sahnelenen kanlı oyunun tarihî ve coğrafi 
bir temeli yoktur. Haklı temellere ve geçerli sebeplere dayanmayan, yalnız ve yalnız Türkiye'
nin dünya sahnesindeki yeni ve güçlü yerine ulaşmasını geciktirmeye yönelik tertipler sonuçsuz 
kalmaya mahkûmdur. 

Sözlerimi, tarihin, coğrafyanın, inanç ve insan yapımızın gerçeklerine dayalı bazı düşün
celerimi tekrarlayarak tamamlayacağım. 

Bütün olumsuzluklara rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin anarşi ve terörün üstesinden gel
mesine, iç ve dış hiçbir güç engel olamayacaktır. Anadolu topraklarında aynı kaderi paylaş
mış, bin yıllık beraberlikte ortak bir kültür oluşturmuş insanlarımızı bölmeye kimse muvaffak 
olamayacaktır. Bizim, yani Anadolu halkının, aziz Türk Milletinin insanlık alemine sunduğu 
kardeşlik, dayanışma ve hoşgörüye dayalı kültür, çağdaş dünyanın yükselen değerleriyle de tam 
bir uyum sağlayacaktır. Kültürümüz, gün geçtikçe, etnik eskiliklerin labirentlerine değil, ev
rensel ve çağdaş ölçülerle geleceğin zirvelerine yönelecektir. 

Bizim bir tek gerçeğimiz ve bir tek geleceğimiz var: Ülke ve millet bütünlüğünü, her dava
nın, her kavganın, her çatışmanın dışında tutmak. Bunda da başarılı olduğumuza, tarih bo
yunca olduğu gibi, dünya tanıklık edecektir. Bu uğurda can veren sivil - asker tüm şehitlerimi
ze ve olaylarda yitirdiğimiz masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sınır
da, karakolda, şantiyede, dershanede, tarlada, dükkân tezgâhında, iş atölyesinde, direksiyon 
başında vatan için görev yapan tüm vatandaşlarıma başarılar diliyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Köse, zaman ve mikrofon sizin; buyurun efendim. 
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DYP GRUBU ADINA tSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Refah Partisi Grup Başkanvekillerinin, Hükümet hakkında vermiş oldukları, gensoru önerge
si üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek Üzere huzurunuzdayım. Sözleri
me başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha dün Yüce Meclisimizde aynı mahiyette bir gen
soru önergesi görüşülmüştü ve görüşmeye başlamış olduğumuz bu önergeyi veren arkadaşları
mız Anavatan Partili arkadaşlarımız da o gensoru önergesine ret oyu kullanmışlardı. Bu ne
denle, bu önergeyi buraya getirmeleri, bence lüzumsuzdu ve Refah Partisi Grubu bu önergeyi 
geri de alabilirdi. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— İkisi farklı. 
İSMAÎL KÖSE (Devamla) — Ancak, bir tenakuz vardır; sözlerime başlarken bu tenaku

zu da söylemek görevimdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konunun millî mesele olduğunu ve millî mutabakat 
sağlanması gerektiğini, bütün partilerimizin ve siyasî parti gruplarının bu mesele üzerinde ger
çekten ittifak halinde olduğunu söylememize rağmen, üzülerek ifade ediyorum ki, bu millî mesele 
üzerinde görüşlerini bu kürsüden aktarmak üzere gelen değerli konuşmacılar, yine, başlangıç
taki ve sonuçtaki sözlerinin arasına, siyasî mahiyette, konuları istismar edici ve şahıslara da 
hakaret etme noktasına varan sözlerini de ilave etmektedirler. 

Değerli Erbakan'a şunu hatırlatmak istiyorum: 1974 yılında çıkarılan 1803 sayılı Af Ka
nununun altında sizin imzanız vardır. O Af Kanunuyla hapishanelerden bırakmış olduğunuz 
caniler, işte, PKK örgütünün de mimarlarıdır, o örgütün düşüncesini inşa edenlerdir. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Onun için, hep buralarda yapmış olduklarımızı unutarak, millî mesele olarak kabul etti
ğimiz ve bütün siyasî partileri de aşmak suretiyle bir devlet meselesi, olduğunu söylediğimiz 
bu konuda, daha dokuz aylık bir icraatın sorumlusu olan Hükümete yüklenmenin, ne kadar 
gayrî ciddî bir düşünce olduğunu ortaya koymak -kendi ifadelerinizle- mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sa
dakatimiz olduğunu beraberce söylemişiz, yemin etmişiz. Değerli konuşmacı arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, bizim gücümüz, zaten herhangi bir taviz vermeye yetmez; ne bu Meclisin ne de 
bizden sonra gelecek meclislerin buna gücü yeter. Bu Meclisin ya da Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin temellerini atanlar, o gün koymuş oldukları şartların altına imza atmışlardır. O imza 
atanların çocukları olarak bizler de bu görevi devam ettirmeye ve onların koymuş olduğu siste
mi devamettirmeye mecburuz. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının ilk 10 maddesi içerisin
deki hükümleri okuduğumuzda, bu maddeleri değiştirmeye yetkimiz yok; hele, ilk 5 maddesi
ni, değil değiştirmek, değiştirmeyi teklif etmeye dahi Meclis olarak yetkimiz yok. Demek ki, 
tümden, bütün müesseseler olarak, yüce milletimiz de dahil, devletin ve vatanın bölünmezliği 
hususunda tescil edilmiş bir vesika olarak cumhuriyetin kuruluşunda ne şekilde imza atılmış 
ise, onun devam ettirilmesini, elbette ki bizler de sağlamak ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz. 

O itibarla, demokrasi ve insan haklarının çok daha fazla konuşulduğu bugünlerde ve özel-. 
likle 199Ö'Iı yıllardan sonra, Paris Şartının da imzalanmasından sonra, birçok devlette olduğu 
gibi, özellikle ülkemizde de çeşitli şekilde bazı olayların çıkmasından yana olanlar, bu mesele
yi, daha çok tahrik etmek suretiyle önümüze getirmiş bulunmaktadırlar. Sayın Korkmazcan'a 

— 334 — 



T.B.M.M. B : 6 23 . 9 . 1992 O : 1 

şunu tavsiye ederim: Bu 21 Kasım 1990 tarihli Paris Şartının altında Turgut özaPin imzası var
dır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bağlayan bu şartın altında, Cumhurbaşkanının Anayasa 
çerçevesindeki görevini de düşünerek, yetkisini de düşünerek imzalayan bir Cumhurbaşkanı
nın imzası vardır. Bu şartın, Türkiye Cumhuriyeti Devletini de ne kadar ilgilendirdiğini, kendi
sinin de bir hukukçu olarak bir daha okumasını ve imza sahibinin de bu şartın altındaki imza
yı neden attığını öğrenmesini tavsiye ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zehrini akıttıktan sonra, eğer yılanın başını ezmezse
niz, yine başkasını da zehirler. Yılanın başı, 1984 yılında ezilmeli idi. Dokuz ay içerisinde, he
pimizin önüne getirilen, Hükümetin önüne getirilen şekliyle asayişi, terörü, her şeyi halledil
miş, ekonomik meseleleri halledilmiş, güllük gülistanlık bir Türkiye devralmadık. Bakın, önü
müzde rakamlar var. Yılan, 1984 yılı AĞustos ayında harekete geçtiği zaman, o zamanın Baş
bakanı -şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı- meseleyi, üç beş tane çapulcunun icat ettiğini ve daha 
sonra da, maalesef, dağdan gelen üç beş eşkıyanın yaratmış olduğunu ifade etmek suretiyle, 
en ciddî meseleyi hafife almıştır. Bunu, tenkit etmek maksadıyla söylemek istemiyorum, gerek 
Sayın Cumhurbaşkanının Başbakanlığı devrinde gerek ondan sonraki ANAP hükümetlerinin 
ve başbakanlarının devrinde önümüze gelen tablo ortadadır. 1984-1991 yılları arasında 4 104 
olay olmuştur; şehit askerimiz 588, şehit polisimiz 51, güvenlik kuvvetleri mensupları olan ko
rucular da dahil 138'dir; toplam şehit sayımız 777'dir. 4 104 olay, 777 ölü. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz bir senede tamamlayacaksınız o sayıyı. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bunu, şunun için söyledim Sayın özal: Daha önce hiçbir 

olay yokmuş gibi yorumlar bu kürsüden tekrarlanıyor. Sanki, PKK terör olayları 1991 yılından 
sonra meydana gelmiş ve bütün bu olaylar bir sene içerisinde olmuş gibi yorumlarla kafaları 
kurcalamanızdan dolayı bu rakamları vermek ve hafızaları tazelemek mecburiyetinde bırakı
lıyoruz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 8 misline çıkmış efendim. 
ÎSMAtL KÖSE (Devamla) — Olayların 1984 yılında çıktığını söylemiş olsaydınız... ANAP 

Hükümetleri olarak, 1987'ye kadar sıkıyönetim uyguladınız. Evet, sıkıyönetim, Anayasa mü
essesesi; ama, uyguladığınız sistem, sıkıyönetim; bütün Türkiye'de... Buna rağmen önleyeme-
diniz. Sıkıyönetimin yerine kaim olmak üzere, yine Anayasa müessesesi olan -Olağanüstü Hal 
Yasasını çıkarmak suretiyle- olağanüstü hal uyguladınız. 1991 yılı Ekim ayına kadar da, işte, 
olaylar, bugünkü boyutlarına geldi. 

Şimdi, hem sıkıyönetim uygulayacaksınız hem olağanüstü hal uygulamasını yapacaksı
nız, 1991 yılında, körüklenmiş bir ateş olarak ve bugünkü meselelerin yerleşmiş olduğu şekliy
le Türkiye'yi devredeceksiniz, ondan sonra da kalkıp, neden önleyemiyorsunuz, neden önleye
miyorsunuz diyeceksiniz... 

Olağanüstü hal uygulaması, sizin bize devretmiş olduğunuz bir uygulama tarzı. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet kurulmadan önce, iki parti arasında bir protokol hazır
lanmıştır. Bu protokol, Doğru Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Parti protokolüdür. 

292 milletvekilinizin olduğu zamanları hatırlıyorum -çoğu zaman da bu konularda 
konuşmacıydım- 292 milletvekilinizden, olağanüstü halin uzatılması konusunda menfi oy ve
ren çok arkadaşınız vardı; ama, Doğru Yol Partisi olarak, ittifakla, Hükümetinizin getirmiş 
olduğu olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin her tezkereye hem müspet kanaatlerimizi 
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söylemişizdir hem de müspet oylarımızla iştirak etmişizdir; ama siz, daha 1992 yılı içerisinde, 
olağanüstü hal uygulamalarının uzatılmasına iştirak etmediniz ve oy vermediniz. 

Şimdi, dünya görüşleri farklı, ekonomik, sosyal, kültürel yapıları farklı iki siyasal parti 
bir araya gelmiş. Sizin 292 milletvekilini bir araya getirmek suretiyle millî bir meselede muta
bakat sağlayamadığınız konuda bakın dünya görüşleri farklı iki siyasî parti millî mutabakat 
sağlamak suretiyle bir protokol hazırlamıştır ve bu protokolden hükümet programına aktar
mış olduğu ifadelerde de, Sayın Korkmazcan'ın dâ  Sayın Erbakan'ın da, yine ülkemizin ve 
milletimizin bölünmemesi noktasında belirtmiş oldukları düşünceleri çok daha iyi bir şekilde 
vurgulayan cümleler vardır; dün de bahsettim, tekrarında fayda görüyorum. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Tatbikata bak, tatbikata; onlar, kâğıt üzerindekiler. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Devletin resmî dili, bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye 

Cumhuriyetinin hükümranlık hakları, her türlü tartışmanın dışındadır; bu, hükümet progra
mının başlangıç maddelerindedir. Onun için, Hükümet yerinde oturuyor, Hükümet hiçbir ic
raat yapmıyor diye, haksız yere konuşuyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz. 

Hükümet ne yapmıştır? Refah Partisi Grubunun ve Anavatan Partisi Grubunun konuş
macıları, konuşmalarında bir olayı meşkûk bırakmışlardır. Burada maksat, üzüm yemek mi
dir, bağcıyı dövmek midir? Konuşmalarınızda, farkına varmadan, o hassas bölgede canlarını 
feda eden ve devletin vermiş görevleri olduğu kanunlar çerçevesinde yapan güvenlik kuvvetle
rini suçladınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Başbakan, "sus" diyor. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, güvenlik kuvvetlerini suçladınız. Biz, Doğru Yol Par

tisi Grubu olarak, güvenlik kuvvetlerimizi suçlamaya hakkinizin olmadığını ve ... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Suçlamadık yahu... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yanlış söylemeyin, sorumuza cevap verin. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — İsmail Bey, dinlememişsin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — orada görev yapan arkadaşlarımızın kuvve-i maneviyyeleri-

ni bozmanıza hiçbir şekilde hakkinizin olmadığını tekrarlamak istiyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Köse, dinlememişsin. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — İstismara kalkışmayın. 
BAŞKAN — Sayın Köse, müsaade eder misiniz efendim? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Köse, bundan önceki konuşmaları bendeniz de buradan takip ettim. 

Güvenlik güçlerimiz, canlarını dişlerine takarak bizi koruyan insanlardır; onlara vaki bir suç
lama olsaydı, inanın, müdahale ederdim. 

Buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Erbakan Genel Başkanınız olabilir; 

ama, şu anda tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Meclis Başkanı olarak, kendi grup başkanı
nızın yapmış olduğu konuşmaya gösterdiğiniz hassasiyeti, bütün grupların hissiyatına ve ko
nuşmalarına da azamî şekilde göstermek mecburiyetindesiniz. 

Sayın Erbakan, yapmış olduğu ciddî konuşmanın içerisinde, burada çeşitli resimler gös
termek suretiyle, çeşitli şekilde fotoğraflar çektirip buralara getirmek suretiyle olayı sulandır-
mıştır, olayın ciddiyetini bozmuştur. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — İsmail Bey, gerçekler bunlar, gerçekler; sulandır
mak değil. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, ben burada Hükümetin müdafaasını yapmı
yorum; ben, Doğru Yol Partisi Grubunun hissiyatını arz ediyorum. Hükümet, kendi müdafaa
sını ve kendi düşüncelerini ortaya koyacaktır. Ben, Doğru Yol Partisinin, İktidar Partisinin bir 
mensubu olarak, burada, haksızlıklara cevap vermek mecburiyetindeyim. Dokuz seneye yak
laşan bir zaman içerisinde ülkenin en önemli meselesi üzerinde konuşmalar yapılırken ve ülke
de, her kesimden insanımızın bir araya gelmek suretiyle bu meselenin bir an önce ortadan kal
dırılması yolunda ittifak meydana gelmişken, meseleyi çarpıtmanın âlemi yoktur. 

Diyoruz ki, Hükümet, meselenin üzerinde ciddiyetle durmaktadır. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Nerede ciddiyet? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başbakanın 24 saat içinde yaptığı 20 saatlik çalışma

ların 18 saati güneydoğuyla ilgilidir beyefendi. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Beceremiyor, beceremiyor... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bunun becerilip becerilemeyeceğini, zaman içerisinde göre

ceksiniz. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sekiz senede kimlerin beceremediğini ve beceremedikleri 

için de, yüce milletin, bu emaneti alıp kime tevdi ettiğini gözlerinizle görüyorsunuz; ama, in
kâr ediyorsunuz. (Gürültüler) 

Sayın Başkan, bu şekilde müdahaleler konuşmamın insicamını bozuyor; müdahale etme
nizi istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köse, siz devam buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sen sataşıyorsun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, yapılan hizmetleri inkâr etmek nan

körlüktür. Binlerce ilkokul sekiz sene kapalı kalmıştır. (Gürültüler) Lütfen dinleyin de alın ce
vabınızı. 

Hükümet, geçtiğimiz yolda, o bölgedeki kapalı okulların açılması ve öğretmen açığının 
kapatılması için 17 bin kadro verdi. Bu 17 bin öğretmen, kurasını çekti ve şu anda öğretmeni 
olmayan herhangi bir okulumuz yok. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Şu ânda Şımak'ta göreve başlamadılar. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — O da kâfi değil, 10 bin artı... (Gürültüler) 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — öğretmenler şu anda Şımak'ta göreve başlamadılar. 
BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakika... 
Sayın Baş, Grubunuz adına burada konuşma yapıldı, Grubunuzun görüşü ifade edildi. 

Rica ediyorum... Şimdi bir başka kardeş grup görüşlerini ifade ediyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kardeş grup da... Biz konuşurken oradan devamlı 

konuşuyordu. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, öğretmenler Şımak'ta henüz göreve başla

madılar. - • N 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. "Başladı" diyor; başlama
dıysa başlamamıştır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Şırnak'ta öğretmenler göreve başlamamışlardır. 
BAŞKAN — Sayın Baş, müsaade eder misiniz efendim...,Lütfen müsaade buyurun efen

dim... Efendim, hatibin, sizin inandığınız, mutlaka sizin tatmin olacağınız biçimde konuşmak 
mecburiyeti yok ki; rica ediyorum... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Niye rahatsız oluyorlar Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köse. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, bu, bir hazımsızlığın işaretidir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Köse; ben ikaz etmişken... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hükümetin başarılı politikalarının hazımsızlığıdır. (DYP 

ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bakın, Sayın Erbakan ne diyor: Diyor ki, "Şırnak'ın üzerine 20 ton mermi ve bomba yağ

dırılmıştır." 
Değerli milletvekilleri, eğer Şırnak'ı görmediyseniz, gidin görün. (RP sıralarından "Git

tik, gittik" sesleri) Şırnak'ın üzerine, eğer 20 ton bomba ve kurşun yağdırılsaydı, Şırnak'tan 
bir tane sağ insan çıkmazdı. (RP sıralarından "Atma, atma" sesleri) 

OĞUZHANASİLTÜRK (Malatya) — Atma, yalan söyleme. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — İşte, aklınızın ermediği olay bu. 
Değerli milletvekilleri, olay şudur: Orada, yüzlerce, binlerce vatandaşımızın kaybına se

bep olmamak için, Ştrnak'taki vatandaşlarımızın can kaybına uğramamaları için, güvenlik kuv
vetleri, kendi canlarını siper etmek suretiyle, 48 saat, o Ateşin durması için sabretmişlerdir, 
dikkatli davranmışlardır, metanetlerini yitirmemişlerdir ve 48 saat sonra, orada ne olmuşsa, 
o meseleleri, üzerine yürümek suretiyle ortadan kaldırmaya çalışmışlardır; yani, zaman, aley
he çalıştırılmamış, oradaki vatandaşımızın lehine çalıştırılmıştır ve bahsetmiş olduğunuz mik
tarda, ne kurşun ne de bomba vardır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Köse, bölgeye gitseydiniz, böyle konuşmazdınız. 
AHMET REMZİ HATÎP (Konya) — Gidin, görün. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gazeteciler sokulmuyor-

muş; hangi gazeteciler sokulmuyor? PKK'nın düşüncesini ortaya koyan, PKK'nin propagan
dasını yapan ve bu vatanın bölünmesi, milletin parçalanması konusunda PKK'ya çanak tutan 
basın mensubu mu sokulacaktı oralara? Üstelik, sizin koymuş olduğunuz kuralları kaldırma- -
miza ve şu anda orada herhangi bir şekilde engel olma durumu olmamasına rağmen, yine de, 
basın mesupları sokulmuyor diye iddialar vardır. Böyle bir şekilde, herhangi bir basın mensu
bunun oraya sokulmaması bahis konusu değildir. Kaldı ki, bu hainlerin, aslında, benim kana
atimce, sokulmaması lazımdır. Yani, basın da bu devlete saygılı, sadakatli olmalıdır, her ke
simdeki insan da sadakatli olmalıdır. Basın hain olabilir mi? Basın da üzerine düşen görevi 
yapmalıdır, öyleyse, kim hainse, oraya sokulmamalıdır; benim kanaatim budur. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Şeffaflık, şeffaflık... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bizim, Hükümetten isteğimiz budur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin icraatı yalnız eğitim meselesiyle kalma
mış, sağlık hizmetlerinde de ilk önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine vermiştir. Sağlık 
Bakanımız, Şanlıurfa da, Diyarbakır'da, Hakkâri'de, Erzurum'da ve diğer yerlerimizde Hü
kümetin vaat etmiş olduğu, partilerimizin vatandaşımıza vaat etmiş olduğu, "ben fukarayım, 
cebimde param yoktur, muayene olmak istiyorum, ilaç almak ve tedavi olmak istiyorum" di
yen her vatandaşın o imkânlardan istifade edeceği şartları getirmiş, yeşil kartı vermiş -nüfus 
cüzdanından çok daha önemli- vatandaş da o kartı cebine koymuştur. Tabiî, bu, bir reform 
hareketidir. Türkiye'de sağlık konusunda bir reform hareketi olduğu için, tabiî, bu olayı da 
gerçekten hazmetmek zordur. Onun için, kıskançlık ifade eden o duygularınıza da hak veriyo
rum. Gerçekten çok önemli bir olaydır ve Hükümet bu olayı halletmiştir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Hiçbir faydası yok. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yanlış şeyler söylüyorsun, bari Meclisi yanıltma. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, vatandaşlarımızın tedavisi, onların yalnız ilaçlarının 

karşılanmasıyla kalmayacaktır; nerede sağlık ocağımız, sağlık evimiz varsa, orada, doktoru
muz ve sağlık mesleğiyle alakalı kişimiz olacaktır; şimdi sıra ona gelmiştir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — İlaç alabiliyor mu?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ölüleri diriltebiliyorlar mı sağlık hizmetlileri? 

Soruyorum. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Oralara gidip gördüğünüzde, var mı, yok mu, bakarsınız. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yatırımların yapılmadığını, yatırımların durduğunu be

lirtmekte ve Anavatan İktidarı zamanında verilmiş bulunan teşviklerden dolayı ortaya çıkarıl
mış olan sanayi tesislerinin de bir an önce tamamlanmasını istemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, Sayın ANAP sözcüsü arkadaşıma şunu tavsiye ederim; Batman'-
da, Adıyaman'da, Van'da veya Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun başka illerinde briketten ya
pılmak suretiyle, komisyon almak suretiyle, rüşvet müessesesini meşrulaştırmak suretiyle, dev
letin kasasını soyarak teşviklerin nasıl uygulandığını, o bölgede sanayi tesisi diyerek sahte fab
rikaların yapıldığını, hayalî fabrikaların yapıldığını gidip görmelerini tavsiye ederim; 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —- Sorumlularını bulun İsmail Bey, bir an önce bulun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onları bulacağız; zaten vaadimiz var. Şimdi 100 tanesinin 

dosyası adlî makamlara intikal etti; onların arkası gelecektir; kim hırsızlık yaptıysa, kim bu 
fukara milletin cebinden beş kuruş çaldıysa, onun hesabını soracağız, kimsede bu milletin hakkını 
bırakmayacağız, merak etmeyiniz. 

ALİ ER (İçel).—- Altından sizinkiler çıkıyor ama... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — hükümetin arkasındaki bir grup olarak biz, ANAP zama

nında uygulanan teşvik sisteminin ve orada yapılan hayalî fabrikaların devamından yana deği
liz. Hükümet programında bu husus vardır. Orada, özel sektörün fabrika yapması da müm
kün değildir. Bu programı okumadığınız için, tabiî, Hükümetin ne yapacağından da haberdar 
değilsiniz; onurt için de, bol bol tenkit ediyorsunuz. 

Bakın, yine hükümet programında deniliyor ki; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
için özel kalkınma planları yapılacaktır." GAP'a rağmen, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Pro
jesine rağmen, yine, özel bölgesel kalkınma planları yapılacaktır. 

— 339 — 



T.B.M.M. B : 6 23 . 9 . 1992 O : 1 

SELÇUK MARUFLU (istanbul) - , Ne zaman? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Planın nasıl yapıldığını, nasıl hazırlandığını, nasıl hayata 

geçirildiğini biliyorsanız, dokuz aylık bir Hükümetin, 25-30 ili kapsayan özel kalkınma planla
rını bu dokuz ayda gerçekleştiremeyeceğini de herhalde kabul edersiniz; ama, yakın bir zamanda, 
bunun her şeyiyle önümüze geleceğine de, inşallah beraberce şahit olacağız. O bölgenin bir 
milletvekili olarak, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesinin takipçisi bir milletvekili olarak, 
o konularda, sizin kadar benim de elim Hükümetin yakasında olacaktır; bunu bilesiniz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O da yeşil kart gibi olur. 
İSMAİL, KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerimizdeki alevi söndürmemiz lazım. Bu ateşi söndürmediğimiz müddetçe, bu 
bölücü olayın üstesinden gelmediğimiz müddetçe, hiç birimize rahatlık yoktur. (ANAP sırala
rından "Doğru, doğru" sesleri) Bunu yapabilmemiz için öneri getirin, tavsiyelerinizi getirin; 
tenkit değil, öneri getirin. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zabıtlarda var; söylüyoruz... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bakın, ben, İktidar Partisi milletvekili olmama rağmen, bi

raz sonra önerilerimi arz edeceğim; ama, en başta gelen önerilerimi söylüyorum: 
Başta gelen önerilerimden bir tanesi, Yüce Meclise, ülkemizin her yerinden olduğu gibi 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen ya da Meclisimizdeki Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu menşeli arkadaşlarımızın, bu meselede ciddî olarak destekçi olmalarıdır. Bölgelerin
deki insanlarımıza, bu vatan hainlerinin, bu Ermeni maşalarının, yabancı devletlerin desteğini 
almak suretiyle bu ülkeyi parçalamaya, milleti bölmeye yönelen bu zihniyetin yanlış yolda ol
duğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün niyetinin de orada huzuru temin etmek oldu
ğunu ve bir an önce oranın kalkınmasını sağlayaacağını hep beraber anlatmamız lazım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

İkinci önerim, Türkiye'nin başka yerlerinde ot»ran ve iş sahalarına baktığımızda da, tril
yonları, mülti trilyonları aşan varlığa sahip olan doğu ve güneydoğu menşeli vatandaşlarımı
zın, kendi bölgelerindeki insanları uyarmak suretiyle "bu devlet farklı muamele yapmıyor; iş
te, bakın, altmış yetmiş yıllık cumhuriyet devleti, bizi de trilyon sahibi yaptı, bizleri bu malvar
lığı imkânlarına kavuşturdu" demek suretiyle, yine, oradaki o bölücü düşüncenin ortadan kalk
masına yardımcı olmasıdır. 

Bunun dışında, yine o bölge kaynaklı olup, ülkemizin çeşitli yerlerinde oturan bütün va-
dandaşlarımızın, o bölgede akrabalık bağı olan, yani o bölgeden evlenen, çoluk çocuğu olan 
veya o bölgeden olup da başka bölgelerden akrabalık bağı kuran insanlarımızın da, akrabalık 
bağlarını çalıştırmak suretiyle, bu millî meselede katkılarının olması gerekmektedir. 

Bunların hepsini toparlamak suretiyle, değerli arkadaşımızın da belirttiği gibi, gerçekten, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin azamisine yakınının desteğini alan Hükümetimizin, bu ciddî 
çalışmalarının, muhakkak surette sonuçlarının alınacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dokuz aylık bir Hükümetin, ülkeyi bölme noktasına 
getiren bir hadiseyi, bir günde halletmesi mümkün değildir, dokuz ayda halletmesi de müm-
kûn değildir. 
/ YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 500 gün dolunca "500 günlük Hükümet" dersi
niz; sonra "iki senelik Hükümet" dersiniz; böyle gider bu iş. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bakın, İngiltere'de IRA, İspanya'da BASK, ETA olayı var. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bize benzemez onlar. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bir dakika... İzah edeceğim beyefendi; elimde evrak oldu

ğuna, göre sizin kadar biliyorum; kusura bakmayınız. 
Şimdi, ETA, IRA karşısında İngiltere yıllardan bu yana, İspanya yüzyıldan bu yana halen 

daha mücadele ediyor; meselelerini halletmemişler. Evet, birisinde mezhep çatışması vardır, 
birisinde başka meseleler vardır. Bizimkine benzemediğine de şükretmemiz lazımdır. Çünkü, 
bizdeki, meselemiz, vatandaşımızın dinî yönden, millî yönden, tarihî yönden bütün bağlarıy
la, hep beraber et kemik haline geldiğimiz içindir ki, avantajlarımız daha fazladır, o yöndende 
avantajımız vardır. Bu avantajımıza rağmen, olay henüz sonuçlanmamıştır. Hepimiz üzülüyo
ruz ve diyoruz ki, o bölgede, bu 20 vilayette asayiş ve emniyeti sağlamak için, terörü önlemek 
için harcamış olduğumuz paraları, o bölgenin kalkınması için eğer 10 yıldan bu yana harcamış 
olsaydık, Türkiye ihya olurdu; değil o bölge, Türkiye ihya olurdu. Zaten bunu bildikleri içindir 
ki, bu oyunu başkaları kullanıyor. Bu oyunu, silah satan silah tüccarları tezgâhlıyor. Bunun 
arkasında Amerikası da var, ben de kabul ediyorum, Almanı da var ve dediğimiz gibi, Ermeni-
si de var, Yahudisi de var. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kişisel görüşünüz olarak mı, parti görüşü ola
rak mı söylüyorsunuz bunu? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ama, silah kaçakçılığı yapmak maksadıyla, para sağlamak 
maksadıyla, esrar ve eroin ticaretinden milyarlar, trilyonlar vurmak için kurulmuş şebekeler
den istifade etmek için, şebekeleri destekleyen devletlerin menfaatları dururken, tabiî ki bize 
bu rahatlığı vermeyeceklerdir. Bunları devlet biliyor, devlet bunun önünü kesecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, bu toprakları bölmeye, bu milleti parçalamaya hiçbir şekilde müsaade 
etmeyeceği gibi, o önümüze konulan oyunlara da fırsat vermeyecek ve oyuna gelmeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, olayların akabinde derhal olaylara el koy
maktadır. Bakın, Şırnak olaylarından sonra, Erzincan depremi dolayısıyla getirilen bir kanun 
tasarısı görüşüldü. Şırnak'ta meydana gelen olaylar dolayısıyla, oradaki vatandaşlarımızın ka
yıplarının giderilmesi için, Erzincan depreminde vatandaşlarımızın maruz kalmış olduğu ne 
kadar kayıpları varsa ve onlara ne şekilde yardım yapılacaksa, Şırnak'taki vatandaşlarımıza 
da aynı ölçüler içerisinde yardım yapılması konusunda Hükümetin getirmiş olduğu tasan, Doğru 
Yol Partisinin ve SHP Grubunun vermiş oldukları..." 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anavatan getirdi teklifi. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hayır efendim, konuşmacı bendim o gün Sayın Kalemli, 

önerge Doğru Yol Partisi grubunundur. Açın bakın, Meclis zabıtları da oradadır. Önerge, Doğru 
Yol Partisi Grubunundur, SHP'nin de iştirakiyle... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok efendim, yok... Anavatan Partisince teklif edil
di İsmail: itiraf et. Genel Başkanımızın ağzından bu kürsüde önce biz söyledik, siz bizden son
ra konuştunuz. Bizim önergemiz, o bizim! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Tabiî siz de müspet oy verdiniz ve o şekilde Şırnak'la ilgili 
önerge kanuna eklenmiştir. Ne yapacaktı Hükümet?.. Bakın, Erzincan'daki depremle ilgili Ka
nunun hemen arkasından, Şırnak'a da aynı imkânların verilmesi için kanuna madde ilavesi 
yapılmıştır. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 850 milyon onun için mi gönderilmiştir? Neye ya
rayacak?., 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Efendim, neden yapılmıyor?.. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, rica ediyorum... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bir ay içerisinde bütçesi, imkânları, ihaleleri yapılacak ve 

orada hareket başlayacak. İnsaf yani, bir ay içerisinde... Tabiî, sizin zamanınızda ihalesiz, ka
nunsuz, nizamsız şeyler de oluyordu; maalesef; bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil
dir. Her şey kanuna göre yapılacaktır. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Hak sahiplerinin tespitini yaptınız mı? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisimizden o bölge

ye giden arkadaşlarımız vardır; Sayın Meclis Başkanımız vardır, diğer parti gruplarından o böl
gemize gidip inceleme yapan arkadaşlarımız vardır. Teşhis konulmuştur ve teşhis, ne dil mese
lesidir ne kaset meselesidir ne de eğitim meselesidir; teşhisi dün de söyledik, bugün de söylüyo
ruz: Bu toprakları parçalamak, milleti bölmektir. Buna da Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsa
ade etmeyecektir, bu böyle biline. Çünkü, Anayasa Mahkemesi hepimizin hissiyatına tercüman 
olmuştur. Bakın, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Birleşik Komünist Partisinin kapatılması 
hakkındaki 91/1 esas sayılı ve 16.7.1991 tarihli kararında, Türkiye Cumhuriyetinin, yapısıyla, 
temelinden bugüne kadar ebediyete kadar nasıl devam edeceği hususu ortaya konulmuştur. Bu 
bakımdan müsterih olalım, bütün müesseselerimiz bu konuda mutabıktır ve hiçbir müessese
nin bu meseleye başka gözle bakması da mümkün değildir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Biz, burada Hükümeti hesaba çekiyoruz, Hü
kümetin icraatını konuşuyoruz, Anayasa Mahkemesinin icraatını konuşmuyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Elbette bu konuda değişik düşüncede olanlar çıkabilecek
tir. Türkiye'nin nüfusu 60 milyondur ve 60 milyonluk Türkiye'nin sınırları da, tabiî hepimizce 
malumdur. Bu vatana ihanet etmek için eline çeşitli imkânlar verilmek suretiyle kurulmuş olan 
çeşitli ihanet şebekeleri de bu sınırlarda çalışmaktadırlar. Tabiî, bunlarla da mücadele edece
ğiz; Devlet ve Hükümet bunun üstesinden gelecektir. Bu bakımdan, zaman zaman hem "Bu, 
bir millî meseledir" dememize hem de "Devlet meselesi olduğu için, bu meselenin devlet tara
fından halledilmesi gerektiğini" söylememize rağmen, bu hususu zaman zaman ilgili bakana 
veya Hükümete yöneltmek, bence bir tenakuzdur; bu konuyu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o bölgelere, gerek giden, gerekse gelen arkadaşlarımı
zın söylemiş oldukları şeyler aynıdır. Bu meselenin üzerine bir an önce gidilmeli ve bu ateş 
söndürülmelidir. Ekonomik olsun, sosyal olsun, kültürel olsun, hangi yönden halledilmesi ge
rekiyorsa, bu mesele bir an önce halledilmelidir. Hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini 
de antrparantez söyleyeyim. 

Coğrafyamız bu konuda hassastır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bulunduğu coğrafya
dan memnunuz. Memnunuz da, maalesef, o coğrafyanın hassasiyetinden dolayı, daha fazla 
düşmanı ve bu düşmanların hedefi olma durumunda olan bir yerdeyiz. Hangi tarafa bakarsa
nız bakınız, dostumuz yoktur; yani, dört tarafımızda da dostumuz yoktur. 

Sayın Erbakan'a şunu hatırlatmak istiyorum: Bosna-Hersek'te Müslümanlar, dindaşları
mız katlediliyor; bu konuda hangi Müslüman devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar feve
ran etti, hangi İslam devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar bu meseleye sahip çıktı? Nere
de, o Müslüman devletler? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Peki, ne yaptınız bu konuda? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hükümet olarak ne yaptınız? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — İstiklal Savaşından önce İngiliz'e alet olup sırtımıza hançer 

vuran, şimdi de maalesef, kuzeyimizde boşluk meydana geldiği için, PKK'nın eline silah ver
mek suretiyle şu anda bakın katliam yapmaktadır. Evet, Saddam, PKK'yı, hem silah hem de 
maddî güçle desteklemektedir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hiçbir şey yapmadınız Birleşmiş Milletler nez-
dindeki girişiminizden başka. , 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Beyefendi, zatı âlinizin de çok iyi bildiği şartlara rağmen, 
Hükümetimiz, Avrupa'nın ortasında insan haklarından bahsederek, her gün kalkıp başımız
da, "İnsan hakları yok, işkence var" demek ve içimize adamlarını göndermek suretiyle bizi 
murakabeye kalkışanları ve kendi ülkelerinin ortasındaki katliama göz yuman insanları da nefretle 
kınıyor. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sadece kınıyorsunuz o kadar. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hükümet, bu konuda azamî cesaretini ve gayretini göster

miştir. Birleşmiş Milletleri harekete geçirmiştir, Birleşmiş Milletler gerekli müdahalesini yap
mıştır. Eğer olaylar devam ederse, belki silahlı müdahale imkânı da doğacaktır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bosna-Hersek'te şunu yaptık bunu yaptık de
meyin... Başarılı bir iş yaptığınızı da söylemeyin lütfen, 

BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakikanızı rica edeyim. Müsaade buyurun. 
Sayın Özal, sizin de bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, günün bu saatine kadar hepinizin yorulduğunu fark ediyorum; ama 

alınan karar gereğince, gensoru önergesinin müzakeresi ve oylanmasının sonuna kadar bura
dayız. Bu bakımdan, rica ediyorum, Başkanlığa bu konuda yardımcı olun. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sözlerime devam edebilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Köse, tabiî devam edebilirsiniz; ama bana bir daha müdahale imkânı 

vermeyin lütfen. 
Buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım, muhatabım Yüce Meclistir. Dikkat ederseniz müdahaleler karşı taraftan 

ve muayyen yerlerden geliyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Muayyen yerlerden değil, Anamuhalefet sıraların* 

dan geliyor. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Biraz sonra, Hükümetin temsilcisi bunun gerekli cevabını 

verecektir. Ben, Hükümetin müdahafaasını yapmıyorum; ben, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini arz ediyorum. 

Diyorum ki, bugün Azerbaycan'da, Karabağ'da Ermenilerle Azeriler karşı karşıya silahlı 
mücadele vermektedirler. Azerilerin yanında kimler, Ermenilerin yanında kimler var biliyor 
musunuz?.. Ermenilerin yanında, maalesef, İran'ın desteklemek suretiyle vermiş olduğu para 
ve silah var, PKK'Iı var. Evet, Ermenilerin yanında İran'ın parasıve silahı var, PKK'nın da 
eli var. Yani, Müslüman devletler, nerelerde ne oldu da... Şimdi, kalkıp da "İslam Birliği" de
mek suretiyle meselenin yönünü çarpıtmamak lazımdır. 
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Elhamdülillah, vatandaşlarımızın yüzde 99'u Müslümandır. Aynı kanaatteyim, yalnız si
lahla bu olaylar önlenmez. Eğitimi; millî ve dinî eğitimi ortaya koymadığımız müddetçe, bu 
olayı tek başına silahla önlememiz de mümkün değildir. Millî ve manevî değerlerde, ortak de
ğerlerde buluşmamız büyük avantajımızdır; bu değer hükümlerine saygı göstermemiz,- devle
tin bu konuya eğilmesi mecburiyeti vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevremizde demokrasi ile idare edilen bir tek Yunanis
tan vardır. Müslüman devlet olarak demokrasi ile idare edilen de sadece Türkiye'dir, öyleyse, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, hem yönetim biçimi itibariyle, hem coğrafyası itibariyle fev
kalade hassasiyeti vardır. Bütün bu hassasiyetlere rağmen, Türk Milleti ve Türk Devleti bölün
meyecektir, parçalanmayacaktır. Şehit vereceğiz; ancak, devletimiz baki olacaktır inşallah. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vaktinizi almamak için, biraz daha zamanım olması
na rağmen, sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Olaylar fazlasıyla irdelenmiştir. Bütün konuşmacı arkadaşlarımız hemen hemen aynı nok
tada buluşmuşlardır. Ben, fırsatı Hükümete vermek üzere, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz 
ettim. Memleketimizin birlik ve bütünlüğü için, o bölgede canlarını feda eden askerimiz, poli
simiz, koruyucumuz ve hangi seviyede olursa olsun bütün güvenlik mensuplarımıza vatandaş
larımıza Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum. 

Vatahamızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü noktasında Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi; ayyıldızlı bayraktan başka bir bayrağın bu mukaddes 
topraklarda dalgalanmasının hayal bile edilemeyeceğini ve o ayyıldızlı bayrağın üzerinde, ren
gini, bu topraklar için kanını akıtan şühedanın kanının renginden alan ve üzerindeki ayın, yü
ce milletin yüzde 99'unun inancı olan tslamı temsil ettiğini; üzerindeki yıldızın da, bir etnik 
yapıyı değil, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan bütün vatandaşlarımızı temsil eden Türklük 
şuuru ile bayrağımızın ilelebet dalgalanacağını ümit ediyor ve o düşüncede olduğumuzu ifade 
ediyor; Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köse, teşekkür ediyorum efendim. 
Buyurun efendim. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
Sayın konuşmacı konuşmalarında, Genel Başkanımız Sayın Erbakan'ın söylemediği bir 

sözü ve yapmadığı bir olayı Sayın Erbakan yapmış gibi takdim ettiler. İzin verirseniz, sayın 
konuşmacının bu sözlerini düzeltmek istiyorum. 

İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz talep ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, zabıt benim de önümdedir, "Af kanunu ile hapishanelerden 

bıraktığınız caniler PKK'nın mimarlarıdır" diyorlar. Sadece öyle olmadığını, bunun Meclis 
iradesiyle çıkarılmış bir kanun olduğunu ifade edeceksiniz tabiî; ama, bir sataşmaya fırsat ver
memek kaydıyla rica ediyorum; buyurun. (DYP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim. 

Sayın Asiltürk, bu saatte, rica ediyorum ve sizin yumuşak ifadelerinizi bekliyorum; ona 
güveniyorum. 

Buyurun. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; herhalde, değerli konuşmacının, eksik bilgi aldığı iç-
ni, burada yanlış ifade ettiği bir hususu tavzih etmek için huzurlarınıza çıktım. 

Sayın konuşmacı aynen, "Değerli Erbakan'a şunu hatırlatmak istiyorum; 1974 yılında çı
karılan 1803 sayılı Af Kanununun altında sizin imzanız vardır" diyor ve devam ederek, bu anar
şistlerin çıkmasının sebebi olarak da bunu gösteriyor. (DYP sıralarından "doğru" sesleri) 

Şimdi, gerçeği huzurlarınızda ifade ediyorum. Meclisten çıkan bu kanunun altında bütün 
bu Meclis üyelerinin imzası var. O kanun nasıl çıkmıştı?.. Çıkan kanun, sadece 163 üncü mad
denin affı olarak çıktı. Bunu bir kere daha tekrar ediyorum: Çıkan kanun, sadece 163 üncü 
maddenin affı olarak çıktı. O dönemden de burada milletvekili arkadaşlarımız var. Yani, "Al
tında Erbakan'ın imzası var" diye DYP Grubu sözcüsünün söylediği şey, tamamen hilafı haki
kattir; kanun, Meclisten, münhasıran 163 üncü maddenin affı olarak çıkmıştır. 

Bugün bu Mecliste yeniden kurulan ve grup kuran o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi, 
bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu başvurusu üzerine, sadece 163 üncü maddenin affı olarak çıkan kanunu, aldı, 
değiştirdi, iptal etti. Sadece iptal etmekle de kalmadı, Yasama Meclisinin fonksiyonunu da icra 
eder gibi, bazı paragraflarını çıkardı, bazı değişiklikler yaptı ve Yasama Meclisiymiş gibi bir 
kanun ortaya çıkardı ve böylelikle o şikâyet edilen Af Kanunu ortaya çıktı. Bundan dolayı da, 
hapishanelerin kapısı açıldı, anarşistler dahil, ırz düşmanları da salıverildi. 

Değerli konuşmacı arkadaşım da, benim İçişleri Bakanı olduğum dönemde bizim kayma-
kamımızdı; bunu da biliyor. Bunu bile bile buraya gelip de, sadece Sayın Erbakan'a çatmak 
için böyle bir söz söylemesi, cidden beni üzmüştür. Kendisinin de herhalde bundan üzüldüğü
nü zannediyorum. Durumu tavzihen arz ediyorum; böylece, Yüce Meclisin bilgilenmesinde fayda 
görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım... (DYP sıralarından "yeter" sesleri, gürültüler) Değerli arkadaşla
rım, bu Meclisten birçok arkadaşımız da o zaman burada görev yapmışlardı; şimdi burada gör
düğüm arkadaşlarım da var. Eğer, değerli DYP Grubu sözcüsü arkadaşım zahmet eder de on
larla konuşursa, onlar da kendilerini aydınlatır. Böylece, hiç gereği yokken, bize -Refah Partisine-
o zamanki Millî Selamet Partisine böyle ağır bir ithamda, zannediyorum ki, bundan sonra bu
lunmaya teşebbüs etmez. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)" 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, teşekkür ediyorum efendim. 
Hükümet adına, İçişleri Bakanımız Sayın İsmet Sezgin; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve Malatya Milletve
kili Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün, özellikle Şırnak olaylarında ve ülkede giderek tırmanan terör 
ve anarşiyi önlemede başarısız kalındığı iddiasıyla, Hükümetimiz hakkında, grupları adına Türk
iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri gensoru önergesiyle ilgili olarak huzurlarınız
da bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, gensoru önergesinin ayrıntılarına girmeden, bugün insanlığın karşı 
karşıya bulunduğu en önemli ve en tehlikeli sorunlarından biri olan terörizme genel hatlarıyla 
kısaca değinmek istiyorum. 
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Terörizm, tarihin en eski zamanlarından beri toplumları ve ülkeleri tehdit etmiştir, Günü
müzde, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, bazı ülkelerin politik hedeflerine ulaşabil
mek amacıyla terörizmi araç olarak kullanmaları sonucunda, terörizm, uluslararası platform
da yerini almıştır. Terörizm, ulusal egemenliğin tecelli ettiği demokrasileri yıkmak isteyerek, 
ulusal egemenliğin bir numaralı düşmanı haline gelmiştir. Terörizm, evrenseldir; çünkü, bu
gün terörizm belasindan tam anlamıyla kurtulmuş, onun darbesini yememiş devlet yok gibi
dir. Terörizm, Batı demokrasilerine açıkça meydan okumaktadır. Olayları kullanarak, demok
rasileri istikrarsız kılmaya çalışmaktadır. Yapmak istedikleri şey, Batı demokrasilerini teröriz
me karşı, demokratik olmayan yöntemleri kullanmaya zorlamaktır. Tabiî ki, demokrasilerin 
kendilerini korumaya hakkı vardır; ancak sorun, yasal bir korunmanın ne oranda normal yön
temlerin dışına çıkılmasına izin verebildiğini bilmektir. Demokratik düzen düşmanlarının yap
mak istedikleri şey, demokrasileri değiştirmek, en azından, demokrasilerin teröristlerle müca
dele şekillerini değiştirmeye zorlayarak, onları totaliter baskı rejimleri haline dönüştürmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda terörizm, bir yabancı hükümetin veya 
uluslararası örgütlerin siyasetlerini etkilemek amacıyla, hükümetler veya devletlerin açık veya 
örtülü şekilde beslediği ve desteklediği unsurlarca yabancılara veya yabancılara ait hedeflere 
yöneltilmiştir. Bu şekliyle terörizm, uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Uluslararası terörizmle 
mücadelede birinci derecede önemli olan önlem, uluslararası işbirliğidir; ancak bu işbirliği, 
ciddî ve samimî yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası terörizmi önlemek için girişilen çabaları incelediğimiz
de, hayatî ulusal çıkarları zarara uğrayanlar dışında, dünyadaki ulusların birçoğunun, terörizm 
tehlikesinin bilincinde olmadığı görülmektedir. Bazıları konuyu hiç önemsemezken, bazıları 
da, eylemler, sempati duydukları kesimler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, bunların 
yasallığı hususunda çifte standart uygulamakta ve bunları, herhangi bir şekilde cezalandıra-
mayan politik suç olarak görmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, terörizmin bugün uluslararası nitelik kazanmış olması, alınacak ön
lemlerin de aynı düzeyde düşünülmesini zorunlu kılmaktadır; ancak, teröre yaklaşımda ulus
lararası alanda anlayış ve uygulama birliğinin sağlanamadığı bir gerçektir. Nitekim, birkısım 
ülkeler, sonuçları itibariyle terörizme karşı bir tutum içerisinde görülseler bile, bazı nedenler 
öne sürerek, faklı tavırla takınabilmektedirler. Bu durum ise, terörizme karşı uluslararası alan
da müşterek hareket etme.ve önlemler alma zorunluluğunu işlemez hale getirmektedir. Bun
dan dolayı, Türkiye'nin de taraf olduğu yeni bir Avrupa için, Paris Yasası terörizmi kınamış, 
güvenlik ve ek 1 bölümlerinde de açık olarak, ülke bütünlüğü ve demokratik düzeni yıkmayı 
amaçlayan hareketlere girişen kişi, grup ve örgütlere karşı bunları koruma ve kollama sorum
luluğunu uluslararası bir çağrı olarak kabul etme gereğini duymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, en azından bu nedenle, Paris Şartında ifadesini bulan ve demokra
silere karşı en büyük tehdit unsuru olan terörizmle mücadelede, tüm ülkelerin üzerlerine,dü-
şenleri yapmasını, işbirliği ve dayanışma içerisine girmesini, bir bütün olan dünyanın gelecek
teki huzur ve güvenliği için gerekli görüyoruz. Artık, uluslararası ilişkilerin yeni dokusu, mut
laka hukuka ve meşruiyyete dayanacaktır. Terörü açık veya örtülü olarak destekleyen ülkele
rin, uluslararası toplum tarafından tecrit edilmesi için Türkiye her türlü çabayı göstermekte
dir, gösterecektir. Bu bağlamda, Hükümetimizin kuruluşundan bu yana uluslararası ilişkilere 
büyük önem verilmiş, İçişleri Bakanı olarak Suriye, Romanya ve İran'a yaptığım geziler, 
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Makedonya ve Arnavut yetkililerle yapılan görüşmeler de ve en son Suriye İçişleri Bakanının 
ülkemizi ziyareti sırasında, özellikle terör konusu üzerinde durulmuş, işbirliği yolunda önemli 
adımlar atılmıştır ve hepinizin de izlediği gibi değerli arkadaşlarım, Bekaa boşaltılmış ve Lüb
nan Hükümetinin güvenlik güçlerinin eline verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, Türkiye'nin karşı kar
şıya olduğu bölücü terörle ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi ana hatları itibariyle arz etmek 
istiyorum. 

Bilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör 
örgütü, günümüzde de en önemli iç tehdit unsuru olma niteliğini korumakta ve bazı yasa dışı 
sol örgütlerle de çıkar işbirliği yaparak eylemlerini büyük kentlerimize yayma gayreti içerisin
de bulunmaktadır. Ülkemizin gelişmesinden kuşku duyan bazı iç ye dış odaklardan destek alan 
terör, devletin tekliği, ülkenin bütünlüğü ve ulusun birliğini yıkmaya yöneliktir ve üniter bir 
devlet olan Türkiye Cumhuriyetinin bu yapısına saldırmaktır. Bölücü terör örgütü, Türkiye'yi 
parçalayarak, vatanımızı bölerek, doğu ve güneydoğu bölgemizde Marksist - Leninist görüş 
istikametinde bağımsız bir devlet kurabilmek amacıyla, bu yörede yaşayan vatandaşlarımıza 
korku ve dehşet salarak kendi yanına çekmek ve yöre halkını kendi bölücü emellerine alet et
mek istemektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti Devletini birlikte kuran bütün Türk 
vatandaşları, cumhuriyeti ve demokrasiyi benimseme, sürdürme, geliştirme ve devleti ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğü konusunda fikir ve gönül birliği içinde bir konsensüs oluşturmuş
tur. Türkiye'nin resmî dili, bayrağı, simgeleri, Türk millî sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin 
hükümranlık hakları her türlü tartışmanın dışında ve üstündedir. Bunların tartışılmasına dahi 
izin verilmez sevgili arkadaşlarım. Değişik kültürler ve farklı etnik özelliklerin kaynaştığı bü
tün olan Türkiye, tek bir ırka veya etniğe dayanmayıp; etnik, dinsel ve dilsel, yani, kültürel 
farklılıklarına rağmen, Batı demokrasilerinde de olduğu gibi, fertlerin iradî seçimleriyle oluş
turdukları siyasal birlik ve birikimleriyle bağdaşık ve uyum içinde olan bir kültür mozaiğini 
teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde kurulduğu topraklar, bin yılı aşan uzun 
bir tarihsel gelişme sonunda, üzerinde yaşayan, müşterek geçmişe, tarihe, ahlaka, hukuka ve 
eşit haklara sahip, değişik kökenden gelen insanlarla birlikte bir vatan ve bir ulus oluşturmuş
tur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan insanların bir kesimi değişik kaynaklardan gelse 
bile, kültürleriyle tek bir yapı meydana getirmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde dil ve kültürün 
bugünkü düzeye gelmesinde, ülkenin her.karış toprağında, her kökenden ve her soydan gelen 
vatandaşlarımızın payı vardır. Bu nedenle de, Türkiye'de etnik ayrılığa dayanan çoğunluk ve 
azınlık düşüncesiyle görüşler geliştirmenin tarihsel ve bilimsel temelleri yoktur. 

Anayasamızda ve yasalarımızda yurttaşlar arasında ayırımı öngören hiçbir kural bulun
mamaktadır. Ülkenin her köşesinde, değişik kökenli yurttaşlarımız aynı koşullar içinde yaşa
makta, hak ve fırsat eşitliğinden yararlanmaktadır. Türk Devletinin vatandaşları arasında et
nik ya da diğer herhangi bir nedenle siyasal veya hukuksal ayrılık söz konusu değildir. Nite
kim, Türk Ulusu içinde yer alan her kökenden vatandaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin.istek 
ve başarılarına göre her görev ye işte çalışmış, Türkiye'nin her yerinde, köyünde, kentinde, do
ğusunda, batısında; yaşama, yerleşme, okuma, evlenme, iş kurma, gelişme ve yükselme olanak 
gına kavuşmuştur. Bu nedenle, bazı vatandaşlarımızın ikinci sınıf olarak gösterilmesine asla 
rıza gösteremeyiz, böyle bir ayırımı da kabul edemeyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, ülkemizin, demokratik ve evrensel değer ve ülküler başta olmak üzere, 
küreselleşen dünya politikalarındaki tercihi, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı, insan hakları
na saygılı, Batı demokrasileri yönünde olurken, yeni dünya düzeninde de insanlık ailesinin çağdaş 
toplum kurumlarına ve değerlerine sahip, onurlu bir üyesi olmalıdır. Bu amaç ve öngörüyle, 
yurdumuzun çatısı altında birleştirdiği farklı kültürel motiflerden oluşan ve etnik özelliklerin 
kaynaştığı tarih ve kültür zenginliğini, bu yeni demokratikleşme ve insan haklarının geliştiril
mesi sürecine katkı sağlayan olumlu bir unsur olarak değerlendiriyoruz. 

Üniter devlet yapısı içinde çeşitli kültür özelliklerinin ve etkinliklerinin geliştirilip özgürce 
ifade edilebilmesini, toplumda demokratikleşmenin temel unsurları olan çok sesliliği ve katı
lımcılığı gerçekleştirerek pekiştirecek öğeler olarak görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu düşünceyle,devletimiz, Kürt kökenli vatandaşlarımızı kucakla
makta, bağrına basmakta ve onları birinci sınıf Türk vatandaşları olarak görmektedir, hatta 
bundan da öteye, Irak'taki Kürtleri de ülkemizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımızın soydaşı ka
bul ederek, sınırlarımızı açmış, kucaklamış ve Irak'ın katliamından korumuş; bundan sonra 
da, Kuzey Irak'ta meydana gelebilecek vahşete seyirci kalmayacağını açıklamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir demokratik ya
pılaşmayı sağlamak üzere giriştiği reform nitelikli kurumsallaşmada temel düşünce, insan hak
larının, demokratik değer ve kurumlarla birlikte yaşama geçirilmesi ve çok sesli toplum yapısı 
içinde ve fertlerin özgürleşmesini koruyarak sağlayan ortamın oluşturulmasıdır. Bu anlayış içe
risinde oluşturulmaya çalışılan kamu düzeni, özgürlükleri ortadan kaldırarak değil, özgürlük
leri kullanma ortamını güçlü kılarak sağlanacaktır, sağlanmaktadır. Bu işlev içinde, devletimi
zi, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında ve siyasal, sosyal ye kültürel örgütlenmede ço
ğulcu ve katılımcı demokratik toplum koşul ve kriterlerine uygunluğu sağlayan ve bu ortamı 
koruyup güvence altına alan bir kurum olarak görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, dün olduğu gibi bugün de, öncelikle ele alınması gereken çok önemli 
bir devlet sorunu olan terörizmle mücadelede çözüm, ülkede huzur ve güvenin demokrasi çer
çevesinde sağlam ve kalıcı temellere oturtulmasına, ekonomik ve sosyal politikaların bir bü
tünlük içinde uygulanmasına, uyumlu ve dengeli yürütülmesine bağlıdır. 

Hükümetimiz, terörizme karşı mücadeleyi sadece güvenlik önlemlerine dayalı, tek boyut
lu bir olgu olarak görmemektedir. Gerekli güvenlik önlemlerinin yanı sıra, siyasal, toplumsal 
ve ekonomik açılardan da önlemlerin alınmasını gerekli görmekteyiz. Bu husus Hükümetimi
zin, koalisyon protokolü ve programında ayrıntılı olarak yer almıştır. Maalesef, çok değerli 
bir belge olan bu koalisyon protokolünün, bazı siyasî parti sözcülerimizce bütünüyle anlaşıla-
mamasından mütevellit üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. 

Yöre ile ilgili sosyoekonomik yaklaşım belirlenerek, gereken önlemler planlanmış ve birer 
birer uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bu cümleden olarak, son yıllarda artan bölgelera-
rası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, toplumsal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak için 
bölgesel gelişme politikası uygulamaya konulmaktadır. Doğu ve güneydoğu için kalkınma pla
nı çerçevesinde özel bir kalkınma planı hazırlanmaktadır. Amacımız, bu bölgede kaynakları 
harekete geçirerek üretimi artırmak, yöre halkına yeni iş ve geçim olanakları yaratmaktır. Bu 
nedenle, kamu yatırımları, bütçe olanakları ölçüsünde artırılmıştır. Özel sektör için teşvik sis
teminin geliştirilmesine önem vermekteyiz. Bölgede büyük boyutlara varan işsizlik sorununa 
önlem olarak, diğer bakanlık kadroları hariç, 13 bin yeni kadro yöre illerine tahsis edilmiştir. 
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Duna, sadece Millî Eğitim Bakanlığının 17 bin kadrosunu eklediğiniz takdirde, 30 bin adet ye
ni kadronun Hükümetimiz zamanında verildiği ortaya çıkar. 

Yeşil kart uygulaması bu bölgede yaygınlaştırılmaktadır. Asgarî ücretten vergi alınmaması 
uygulamasına bu bölgeden başlanmaktadır. Sınır ticaretine işlerlik kazandırılmaktadır. Sade
ce GAP bölgesinde 8 ile 1992 yılı programında 2 trilyondan fazla kaynak ayrılmış ve bölge 
belediyelerimizin de yardımları artırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde her vatandaş ödediği 100 Türk Li
rası verginin 2 ila 2,5 misli kamu yatırımına dönüştüğü bilinen bir gerçektir. Batı bölgelerinde 
bu oran, ödenen her 100 Türk Liralık vergiye karşılık 40 veya 50 Türk Lirasıdır. Bu da devleti
mizin, Hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kalkınmasına verdiği önemin açık 
bir göstergesini teşkil eder. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşayarak çocuklarımıza 
mutlu bir gelecek verebilmek, onları huzur ve mutluluk içinde yarınlara ulaştırabilmek için dev
letimizce gösterilen bu gayretlere, bölücü terör örgütü, yöre halkının huzurunu bozarak, bölge 
kalkınması içni yapılanları yakarak, yıkarak engel olmak istemektedir. Burada, bölge kalkın
masının engellenmesiyle, devlet ve yöre halkı arasında her geçen gün güçlenen bağı koparmak 
amacı yattığı kuşkusuzdur. Bütün bunlara rağmen, bölgenin kalkınması, yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi, politikamızın vazge
çilmez temelini oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, devletimiz, kararlı tutum ve yaklaşımıyla, Marksist ve Leninist bir 
ideolojinin temsilcisi ve gücünü masum vatandaşlar üzerinde kurabildiği şiddet ve tehditten, 
toplumda yarattığı panik ve korkudan alan ve bazı dış odaklardan da beslenen cinayet şebeke
sinin etkinliğini kırma gücündedir ve bu gücünü göstermektedir. 

tyi günlerde, zaferlerin, başarıların övüncünü, sevincini; kara günlerde, kederi ve acıyı pay
laşmada bir olan ulusumuzu bölmeye, millî birliğimizi bozmaya, devletimizi yıkmaya, ülkemi
zin bir bölümünü vatanamızdan koparmaya yönelik her girişimi, devletimiz, halkından ve de
mokrasiden aldığı güçle yok edecektir. 

Halkımızın ve başta Yüce Meclisimizin, fertleriyle, siyasî partileriyle, demokratik kitle ör
gütleriyle ve basınıyla bir bütün halinde göstermekte olduğu sağduyu ve devletine olan güveni, 
vatanseverliği, millî, demokratik inancı, sorunun çözümünde en büyük desteğimizdir. Bu des
tek, terörün iç ve dış kaynaklarının kökünü kurutmak doğrultusundaki azim ve kararalılığımı-
zı daha da artırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, halkımızın kendilerini yürekten desteklediğini gören güvenlik kuv
vetlerimiz, terörün üzerine daha büyük bir etkinlikle gitmeye başlamış ve başarılı da ol
muştur. 

28 Ağustos 1992 günü yapılan genel görüşmede de belirtilmiş olmakla birlikte, bu önerge 
nedeniyle Şırnak olaylarına bir kez daha değinmek istiyorum. 

1984 yılında 250-300 civarında bir kadroyla Güneydoğu Anadolu Bölgemizde terör eylem
lerine başlayan, gerçekleştirilen operasyonlarda oldukça büyük kayıplar verdirilmesine rağmen, 
2 700'ü ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen on bin civarında militan gü
ce ulaşan terör örgütünün kaynağının kurutulması; bölgenin coğrafî yapısı, terörizmin doğası 
ve masum halkımızın zarar görmemesi kaygısı da dikkate alındığında, zaman alıcı, dikkat, özen 
ve sabır isteyen bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. 

— 349 — 



T.B.M.M. B : 6 23 .9 .1992 0 : 1 

Gerek ülke genelinde, gerekse güneydoğuda terörle mücadelede alınan etkin önlemlerle 
önemli mesafeler katedilmesine; terör gruplarının halk desteğinden mahrum bırakılmasına karşın, 
terörün kökünün kurutulması aşamasına henüz gelinemediğini; ancak, son günlerde yoğunla-. 
şan olayların da, teröre karşı devletin aldığı bu önemli mesafeler karşısında terörist örgütün 
güç kaybını kamufle etmeye yönelik hırçınlık tezahürü eylemleri olduğunu söylemek mümkündür. 

Nitekim, PKK terör örgütünün, 18 Ağustos 1992 günü saat 20.30 sıralarında Şırnak ti 
merkezindeki güvenlik kuvvetleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik başlattığı, 48 saati 
aşan bir süreyle ve fasılalarla sürdürdüğü silahlı saldırı ve çatışmalarda havan ve roketatar gibi 
ağır silahları kullandığı gözlenmiştir. 

19.8.1992 günü il merkezinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konulmuş, hazırlanan bir 
bildiri, şehrin muhtelif noktalarında megafonlar aracılığıyla okunarak, teröristlerin bu hare
ketinin vatandaşlara zarar vermeye yönelik olduğu; vatandaşların, güvenlik güçlerine yardımcı 
olmaları; vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının güvenlik güçlerince karşılanacağı; teröristlerin 
ateşi kesmeleri ve teslim olmaları, kendilerine iyi muamele edileceği ilan edilmiştir. Ancak, ateşi 
kesmeyen teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışma akşam saatlerine kadar sürmüş, 
havanın kararmasıyla birlikte tekrar yoğunlaşan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam etmiştir. 

20 Ağustos 1992 günü sabahı saat 10.00 sıralarında yeni bir duyuru, şehrin muhtelif yerle
rinden müteaddit defalar megafonlar aracılığıyla okunmuş; bu duyuruyla, güvenlik kuvvetle
rinin ateşi kestiği, şehrin etrafının sarıldığı, teröristlerin bu hareketlerinin devamının vatandaş
ların mağduriyetini artıracağı, vatandaşların yaralılarının olabileceği, bu nedenle tedavi ve di
ğer ihtiyaçların da... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanımız Hükümet adına konuşma yapıyor; sükûnetle din

leyelim. 
, AHMET ARIKAN (Sivas) — Konuşma yapmıyor; kâğıt okuyor. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, konuşmanın mutlaka irticalî olması mecburiyeti yoktur ve onun 
takdiri Sayın Bakanın kendilerine aittir. Rica ediyorum... 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — ... Vatandaşların güvenlik kuvvetle

rine yardımcı olmaları, ateşi keserek kapılarının önlerine çıkmaları istenilmiş; güvenlik kuv
vetlerinden ve sağlık personelinden oluşan ekipler, vatandaşlara ulaşmak üzere teşkil edilmiş
tir. Bu duyuruyu müteakip, teröristlerce ateş kesilmiş, vatandaşlar kapılarının önüne çıkmaya 
başlamışlardır. Ancak, bir saat sonra, teşkil edilen sağlık ve yarıdm ekiplerine ateş açılması 
üzerine, vatandaşlar tekrar evlerine dönmüşler ve ateş bir saat kadar devam etmiştir. Saat 15.00 
itibariyle tamamen kesilen çatışmalardan sonra, şehir merkezinde vatandaşların tedavi ve di
ğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarla birlikte, operasyonlara ve aramalara baş
lanmıştır. 

Olayların başladığı 18 Ağustos günü, teröristlerin ilk saldırıları sırasında l'i polis memu
ru, 3'ü er olmak üzere dört güvenlik görevlisi, teröristlerce atılan havan ve roketlerin parça 
tesirleri sonucu şehit olmuş, 6 polis memuruyla 13 er ve erbaş muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. Olaylar sırasında isabet alan kamu binalarından, özellikle PTT, İlçe Jandarma Merkez 
Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer bazı kamu binalarında ve resmî otolarda hasar 
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meydana gelirken, şahıslara ait binalardan ve işyerlerinden bazılarının da kısmî olarak tahrip 
olduğu tespit edilmiştir. 

. Refah Partisi sözcüsü Sayın Erbakan'm gösterdiği resimler arasında, kamu binalarının re
simlerini göremedim. Eğer Sayın Erbakan bir koleksiyon yapıyorsa, o fotoğrafları da kendisi
ne takdim edeceğim; görsünler. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Biz gözümüzle.gördük, resimlerini de çektik. 
İÇtŞLERt BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Özellikle, ana cadde üzerindeki iş

yerleri ve binalarda hasar meydana gelirken, bu hasarların da, şehre tek geliş ve gidiş güzergâ
hı olan caddenin olaylar sırasında güvenlik kuvvetlerince sıkça kullanılması ve güvenlik kuv
vetlerinin geliş-gidişlerinde karşılıklı olarak teröristlerce güvenlik kuvvetlerine ateş açılmasın
dan dolayı kaynaklandığı çok açık olarak ortadadır. Olaylarda 15 kişi hayatını kaybederken, 
25 kişi de yaralanmıştır. 

Sürdürülen operasyonlar ve aramalar neticesinde 456 kişi gözaltına ahnmış, olaylarla ilgi
si olmadığı tespit edilen 218 kişi hemen serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınanlardan 188'inin 
ise terör örgütüyle bağlantısının olduğu ve eylemlere katıldıkları değerlendirilmektedir. İl mer
kezinin yanı sıra, alınan tüm tedbirlere rağmen, civar köylere kaçmaların olabileceği değerlen
dirilerek, bu köylerde de arama ve operasyonlara başlanılmış; yapılan çalışmalar neticesinde 
54 uzun namlulu silah, 53 adet tabanca, çok miktarda mühimmat, 9 dürbün ve 3 telsiz ele 
geçirilmiştir. Ayrıca, olaylar sırasında, İkizce bölgesinden il merkezine takviye kuvveti olarak 
gelen güvenlik kuvvetleri teröristlerce pusuya düşürülmüş, çıkan silahlı çatışmada 3 terörist 
yaralı olarak ele geçirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kuşku yok ki, devlet, bu olayları çok kısa sürede bastırmaya 
ve bölücü terör eşkiyasına haddini bildirmeye muktedirdir. Ancak, olaylar esnasında, bölge 
halkının olaylardan ve operasyonlardan zarar görmemesini teminen gösterilen duyarlılık ve te
röristin halktan ayırt edilmesi konusundaki gözetilen özen, elbette zaman kaybına neden ol
maktadır. Bu durumun zafiyet darak değerlendirilmesi çok yanlış bir yaklaşım olacaktır; fakat 
maalesef burada üzüntüyle görüyoruz ki, değerli arkadaşlarım, biz devlet olarak galiba propa
gandamızı, tanıtmamızı iyi yapamamışız. PKK ve yandaşları bunu belki de bizden daha iyi 
yapmışlar; iç ve dış odaklarıyla, öyle anlaşılıyor ki, değerli muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız 
da bundan çok etkilenmişler ve bu, konuşmalarından çok açık ve seçik olarak belli oluyor. 
Değerli arkadaşlarım hatta o kadar etkilenmişler ki, Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erba
kan bir kasetten bahsettiler ve bu kasetle birtakım gerçeklerin ortaya çıktığını ve bundan ders 
alınması gerektiğini ifade ettiler. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sizin Bakanınız söylüyor, Bakanınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kaset ta

mamen düzmecedir. Gösterilen bina, karakol binası değildir. Bütün şeyler eklemedir. 
Yine, Sayın Erbakan, o kasetten öylesine etkilenmiş olacaklar ki, "Güvenlik güçleri hiç 

yardıma gelmedi" diyor. Elimde harp ceridesi var. Bu cerideye göre, teröristlerin ateşe başla
ması 04.30, ilk haberin tugay komutanına intikali 04.38, ilk haberin bölge asayiş komutanlığı
na intikali 04.45, Ballı'da mevcut topçu bataryasının atışa başlaması 04.44. Yani, 14 dakika 
sonra yardım gelmiş Sayın Erbakan. Daha bitmedi; Tugay komutanının olay bölgesine gitmesi' 
05.10; yani 40 dakika sonra Tugay komutanı olay yerinde. 45 dakika sonra 05.25'te 3 UH-L 

— 351 — 



T.B.M.M. B : 6 23 . 9 . 1992 0 : 1 

helikopter ve 1 XM93 helikopter bölgededir. Hemen bunun akebinde, bir BT-60 timi, 2 korno- -
dorun intikali saat 06.10'da. 

Sayın Erbakan, değerli arkadaşlarım; hemen bunlardan sonra, olayın başlangıcından iti
baren üç saat içerisinde, olay mahalline bir jandarma komanda taburu, bir piyade taburu, 2 
jandarma komanda bölüğü, bir jandarma sınır bölüğü, 2 A, 2 B özel harekât timi, 2 jandarma 
mekanize timi, bir polis özel timi ve ayrıca 3 namlulu bir obüs bataryası ve 160 geçici köy koru
cusu Taşdelen bölgesine, ayrıca bir komanda taburu da Işıkveren bölgesine intikal etmiştir.' 

Şimdi, Sayın Erbakan, "Kasete mi inanalım, yoksa sizin o andaki haberlerinize mi?" diyor. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Netice ne oldu Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMcîT SEZGİN (Devamla) — Sayın Erbakan gibi, bu işleri çok iyi 

bilen bir politika adamı, bir devlet adamı, PKK'nın sırf propaganda için, kendi yandaşlarını 
yüreklendirmek için ve onların başarılı olduklarını sözde kanıtlamak için düzmece olarak yap
tığı kasete inanacaklarsa, diyeceğim yok. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Akın Gönen inanmış. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ama, burada size cerideleri okuya

rak ve üç saat zarfındaki gönderilen yardımı söyleyerek; kasetin de, kasete dayanarak zatı âli
nizin buyurduğu sözlerin de ne derece yanlış olduğunu kanıtlamış bulunuyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Cerideyi ne zaman, nerede tanzim ettiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Er

bakan diyor ki; "Ateşe karşı elbette ateşle mukabele edecektir" ve hemen ondan sonra Sayın 
Erbakan diyor ki: "Şu vaziyet nedir? Görmüyor musunuz şu binaları? Taş üstünde taş kalma
mıştır; Hükümet nerede?" Hükümet nerede mi Sayın Erbakan, Hükümet nerede mi Sayın ANAP 
sözcüsü?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nerede olduğunu açıkladılar. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başbakan Yardımcısının Baş

kanlığında, bendenizden ve Sayın Mehmet Kahraman'dan oluşan Hükümet heyeti, olaydan iki 
gün sonra -sizin gittiğiniz gibi oniki gün sonra değil- Şırnak'tadır. (DYP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Niye olay anında değil de iki gün sonra? Ankara'da evler 
kurşunlanırken anında orada bulunuyorsunuz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Okullar açılalı 1,5 ay oldu, daha güvenliği sağlayıp öğret
menleri göreve başlatamadınız. ' 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, iki değerli 
arkadaşımızın grupları adına verdikleri gensoru önergesinde, Hükümetimizin, verdiği sözleri 
yerine getirmeyerek, özellikle terör konusunda yetersiz kaldığı ana teması işlenmektedir. De
ğerli arkadaşlarım, şunu öncelikle belirtmek isterim ki, her şeye rağmen, Hükümet program 
ve protokolündeki vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Bir tanesini söyle. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ancak, değerli arkadaşlarım, hiçbir 

hükümet 8-10 aylık bir dönem için iktidara gelmez ve bir hükümetin icraatının 10 uncu ayının 
sonunda bu denli eleştirilmesi insaf ölçüleriyle de bağdaştırılmaz. Hele, bu Hükümetin terörle 
mücadelede başarılı olduğu açık ve seçik olarak görülmekte... (RP sıralarından alkışlar!) 
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Değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarımızı alkışlıyorlar. 
Ve hele sevgili arkadaşlarım, bu Hükümetin terörün oluşmasında hiçbir payı yok ise... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasında kimin payı var? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 20 Kasım 1991 -
20 Eylül 1992 tarihleri arasındaki 10 aylık süreyle 20 Kasım 1991'den önceki 10 aylık dönem 
arasındaki terör olaylarının bir kısa karşılaştırmasını sunmak istiyorum. 

Önceki dönemde, Türkiye genelinde, 3 853 terör olayı meydana gelmiş, bu sayı bir sonra
ki dönemde 4 602'ye çıkmıştır. Bu olaylarda, önceki dönemde 394'ü ölü, 67'si yaralı olmak 
üzere 4 577 terörist ve bunlara yardım ve yataklık yapan kişi ele geçirilmişken, Hükümet olu-' 
sumuzdan bu yana, geçen 10 ayda, 866'sı ölü, 97'si yaralı olmak üzere, toplam 12 289 kişi ele 
geçirilmiştir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Olay sayısı ne kadar Sayın Bakan? 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Bundan iftihar mı ediyorsunuz Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Olay sayısı 4 577... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 10 ayda? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — 10 ayda. (ANAP sıralarından alkış
lar!) Hiç alkışlama, sizin zamanınızda da 3 900 küsur. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 8 senede. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hayır, 10 ayda. Sevgili arkadaşla
rım, 10'ar aylık mukayese yapıyorum. Hiç 10 ayla 8 yılı mukayese eder miyim? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Seneyle ayı karıştırıyorsunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Olay sayısında, Türkiye genelinde, 
bir önceki döneme göre 749 adet artış olmasına karşın, yakalanan kişi sayısında da 7 712 kişi
lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu rakam dahi, güvenlik güçlerimizin olayların üzerine ne 
denli kararlı gittiğinin açık bir göstergesidir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Şehir işgal ediliyor, başka ne olacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz 
göreve başladığında ilk iş olarak öncelikle sınırlarımızın kontrol altına alınmasına imkân vere
cek önlemleri almayı kararlaştırmıştır. Bu amaçla, sınır boylarında çalışmalara devam edilmek
tedir; ancak, ülkemizdeki terörü sadece sınırdan sızmalara bağlamak da yanlıştır. Ülkemizin 
dağlarında teröristlerin yaşadığı gerçeğinden hareket edersek, içte de etkin önlemler alınarak 
uygulamaya koymak zarureti vardı, onları uygulamaya koyduk. Bu amaçla, güvenlik güçleri
mize anında hareket kabiliyeti sağlayacak düzenlemelere gidilmiştir, gidilmektedir. 

Hükümetimiz, oyunun kuralları içinde oynanması gerekliliğinin kesin inancı içinde, te
rörle ilgili tespit ve değerlendirmelerini yapmış ve önlemlerini buna göre planlayarak uygula
maya koymuştur. Yoksa, Sayın Erbakan'ın dediği gibi, "18 yaşındaki çocuk geliyor, 18 yaşın
daki çocuk gidiyor" değil. 

PKK'nın, ASALA ve birtakım aşırı sol örgütlerle yaptığı çıkar işbirliği ve olayları büyük 
kentlere yayma eğilimi bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, tüm yurt düzeyinde güven
lik güçleri devlet, millet, demokrasi ve insanlık düşmanı teröristlere karşı üstün bir moral ve 
vatanperverlik bilinciyle mücadeleye sokulmuştur. Sadece dağdaki silahlı teröristlerle uğraşmakla 
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yetinilmemekte, bunları yönlendiren, planları yapan ve kaynak sağlayan, gerideki iç ve dış odaklar 
üzerinde de önemle ve titizlikle durulmaktadır. Olağanüstü Hat Bölgesinde, Olağanüstü Hal 
Bölge Valisi ve Jandarma Asayiş Komutanı tarafından yürütülen merkezî yönetimin ortaya çı
kardığı sakıncalar dikkate alınarak tertiplenme ve teşkilatlanma il bazında düşünülmüş, her 
ilin, o ilin valisinin emir ve sorumluluğunda terörle mücadeleyi yürütebilecek uzman ve pro
fesyonel güvenlik güçlerine sahip olması sağlanmıştır. Bu husus, ilçeler için de geçerli kılınmış
tır, Askerî otorite, sivil otoritenin emrine girmiş, böylece bölgede iki başlı yönetime son veril
miştir. Bu teşkilatlanmada güvenlik komutanlıkları görev yönünden valilere bağlanmıştır. Ola
ğanüstü Hal Bölge Valisinin sahip olduğu yetkilerin il valilerine, il valilerinin sahip oldukları 
yetkilerin de kaymakamlara devri sağlanmıştır. Böylece, il hudutları içinde jandarma alay ko
mutanından beklenen sorumluluk, il hudutları içinde bulunan tugay ve bölge komutanlarına 
da yüklenmiştir. Terörle mücadelede yörenin ve olayların koşullarının gerektirdiği nitelik ve 
nicelikte uzman personel eğitim ve istihdamına ağırlık verilmiştir ve mücadele bu uzman ve 
profesyonel kadroyla yapılmaktadır; 18 yaşındaki genç askerlerle değil. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sizi yanıltıyorlar maalesef; talimatları okuyorsunuz, ger
çekler bunlar değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Benim talimatları okuyup okumaya
cağımı bütün Meclis bilir, siz de bilirsiniz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Maalesef, talimatları okuyorsunuz; çünkü, gerçekler bunlar 
değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Siz de bilirsiniz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)— Oradaki hakikatleri de biliyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Siz o at gözlüğünü gözünüzden çıka

rırsanız-doğruyu görürsünüz, siz sadece önünüzü görüyorsunuz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — At gözlüğünü siz takıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Kazan... Sayın Kazan, rica ediyorum... Siz Grup Başkanvekilisiniz... 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Emniyet ve jandarmanın personel, 

zırhlı araç ve gereç yönünden takviyesi çalışmalarına hız verilmiştir. Asayişi korumakla görevli 
emniyet mensubu sayısı, bazı Batı ülkelerine karşı, yarı yarıyadır. Bu açığı kapatmak amacıy
la, Bakanlığımıza 20 bin yeni kadro tahsis edilmiş olup, bunlara ilişkin sınavlar sürdürülmek
tedir. Jandarma Genel Komutanlığınca, olağanüstü hal ve mücavir iller bölgesine, terörle mü
cadelede etkinliği artırmak amacıyla 6 jandarma komando taburu, 23 jandarma komando bö
lüğü, 11 iç güvenlik-A timi, 80 iç güvenlik-B timi ve 134 mekanize jandarma komando timi 
sevk edilmiştir. Bu demektir ki değerli arkadaşlarım, burada, bu nitelikleri haiz 32 bin profes
yonel uzman kişiyle bu mücadele verilmektedir ve bu, bizim Hükümetimiz zamanında verilmiştir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Onun için mi Şırnak'ta kimseyi yakalayamadınız? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sınır bölgesinde -gene bazı arkadaş

larımız karakollardan bahsediyorlar ve tabiî, bilgi ve belge noksanlığından kaynaklanan birta
kım yanlışlıklar da yapıyorlar, o yanlışlıkları düzeltmeleri için arz ediyorum- yerlerinin hizmet 
amacına uygun olmadığı anlaşılan karakollardan 30 adedi sınırda, 13 adedi iç bölgelerde 
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olmak üzere 43 karakolun yeri değiştirilmiş, 1992 yılında da 83 adet yeni jandarma tabur ve 
karakol binası yapımına başlanmıştır. Sınır bölgesinde, ayrıca, özellikle terörle mücadele ama
cıyla 25 jandarma sınır takımı teşkil edilmiştir. Bu arada, 1991 yılına göre yüzde 78 artış sağla
narak, bölgede helikopter sayısı -Emniyet Genel Müdürlüğü dahil- 120'ye ulaştırılmıştır; 2 adet 
değil Sayın Erbakan, 120... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — 1 adet, 1... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Termal kameralı uçak alım çalışma

ları da devam etmektedir. 1991 yılında 5; 1992 yılında 6 olmak üzere 11 adet Kobra helikepteri 
satın alınarak hizmete sokulmuştur; alımlar sürdürülecektir. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Nerede?.. Yok öyle bir şey... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Olağanüstü Hal bölgesinde görev ya

pan ve çelik yelek kullanması gereken timlerimiz için çelik yelek temin edilmiş ve diğerleri için 
de teminine gayret gösterilmektedir. 

Burada bir hususu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Sayın Erbakan'ın ve bazı 
sözcülerin ifade ettikleri gibi, çelik yelek, orada mücadele eden herkes tarafından takılacak 
bir araç değildir; bu mücadeleye bizzat girenlerin anında kullanacakları bir şeydir ve bunların 
da çelik yelekleri şu anda mevcuttur. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Taktınız mı? 
AHMET ARIKAN (Sivas) — Daha, düşünüyorlar... 

' İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Helikopterlerin gece uçuşunu sağla
mak üzere, pilot kasklarına monteli, 12 adet gece görüş cihazı ısmarlanmış olup, ASELSAN'-
da imal edilmektedir. Bunların kullanımına ilişkin eğitim çalışmalarına da başlanılmıştır. Bu 
da çok önemli bir gelişmedir. Gece görüş dürbünü, gözlüğü ve hedef noktalayıcısı alımları Ni
san 1992'den itibaren hızlandırılmış ve 100 milyar liraya yakın malzeme siparişi verilmiştir; fa
kat, tabiî, bildiğiniz gibi, bunlar hemen raftan çekilip alınıverecek şeyler değildir; ısmarladığı
nız zaman tezgâha giren, yapılan ve bilahara teslim edilen mevaddandır. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, 22 Ağustos tarihinde, 31 adet zırhlı personel taşıyıcısı 
satın alınmış ve Olağanüstü Hal Bölgesi illerine tahsis edilmiştir. Terörist hareketlere karşı psi
kolojik karşı koyma tedbirleri belirlenerek uygulanmaya başlanılmıştır. Bütün bunlardan da 
daha önemli olmak üzere, halkımız korkudan arınmış, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğü ilkesi toplumun her kesiminde özenle korunur ve kollanır duruma gelmiş ve uzun 
yıllardan sonra, halkımız güvenlik güçleriyle kucaklaşmaya başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hedefimiz, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, masum halkı 
teröristten ayırarak, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmak; özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu de
mokrasinin bütün unsurlarıyla egemenliğini kurmaktır; insan haklarına saygılı, hukukun üs
tünlüğüne dayalı saydam ve sevecen demokratik idare şekli, yönetim anlayışımızın temel ilkesi
dir. Ülkemiz, bu temel ilkeler çerçevesinde güven, huzur, sevgi ve barış içinde yaşanan bir ülke 
haline getirilecektir. 

Bir demokrasi sorunu olan ve demokratik rejimi yıkmayı hedefleyen teröre karşı en sağ
lıklı mücadele yolu, halkımızın demokrasiye sahip çıkması ve aynı zamanda güvenlik güçleri
mizin yanında yer almasıdır; çünkü, terörle mücadele, devletin olduğu kadar demokratik kitle 
örgütlerinin, siyasal partilerimizin, basınımızın ve daha geniş bir ifadeyle, kendisini her 
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şeyden sorumlu gören herkesin görevidir. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse demokratik düzenden 
başka bir çözüm yolu aramaya kalkışmasın. Bu, çıkmaz bir sokağa saplanmak demektir. Dev
letimizin ve ulusumuzun başına musallat olan bu beladan kurtuluş, mutlaka ve mutlaka de
mokrasinin erdemli ve aydınlık yolundan geçecektir. 

Açıkça bilinmelidir ki, terörü bir politika konusu yapmak istemiyoruz. Terör ve anarşiyi 
politik bir malzeme olarak da görmüyoruz. Bundan ne partilerimiz ne de Hükümetimiz için 
bir oy ve çıkar endişemiz de yoktur. Anarşi ve terörü politik bir sömürü aracı olarak kullan
mak çok yanlış ve tehlikelidir. Bu yolu seçenlerin hem devlete hem ülkeye ve hem de sonuçta 
kendilerine zarar vereceklerini bilmeleri gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bölücü terörün ve bunları destekleyenlerin amaçları bellidir. Bun
lar topraklarımıza göz dikmiştir, ülkemizin ve ulusumuzun gelecek güzel günlerine göz dik
miştir; bunlar yeniden rayına oturtulan devletimizin yapısına ve düzenine, vatandaşın günlük 
yaşam biçimine egemen olan demokratik rejimimize göz dikmiştir. Devletimiz ve milletimiz, 
terörizmin bu amacını iyice görmüş, millî mücadeleden bu yana ilk kez bu denli yoğun bir dev
let - millet kucaklaşması sergilemiş, ulusal mutabakat gerçekleştirilmiştir. 

28 Eylülde yapılan genel görüşme ve en son dün yapılan gensoru görüşmesinde de açıkça 
vurgulandığı ve ortaya konduğu üzere, bu mutabakat Yüce Meclisimizde de tam anlamıyla mev
cuttur. Bundan onur, sevinç ve kıvanç duymaktayız ve bundan büyük güç almaktayız. Aldığı
mız bu güçle, terörle mücadelede hukuk ve demokrasi zemininde gerekli her yol ve yöntemi 
kullanarak mutlaka başarılı olacağız. Halkımız, devletine ve onun güçlerine bu ulusal davada 
destek verdikçe, devletimizin terörü etkisiz kılacağına yürekten inanıyorum. 

Ülkemizin, devletimizin, ulusumuzun terör belasından kurtulması için canlarını seve seve 
feda eden aziz şehitlerimizin manevî huzurları önünde saygıyla eğiliyor, onlara Yüce Allah'tan 
rahmet diliyor ve geride bıraktıkları ailelerine metanet ve ,sabır temenni ediyorum. 

Hükümetimiz hakkında tamamen haksız ve dayanaksız suçlamalar içeren gensoru öner
gesiyle ilgili takdir Yüce Meclisimizindİr. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise en içten saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika ayrılmamanızı rica ediyorum. 
Sayın Bakan, Sayın Şevket Kazan'ı da kastederek, "at gözlüğü kullandığı" yolunda bir 

ifadede bulundunuz. Zannediyorum yaralayıcı anlamda söylemediniz. Bir tavzih buyurursanız... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne maksatla söyledi?.. • 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Benim Şevket Kazan hakkında böy

lesine kötü bir söz söyleyeceğimi kendileri kabul ediyorlarsa söylesinler. Dedim ki, sadece ön
lerini görüyorlar ve biraz daha diğer perspektiflerden baktıkları takdirde, sağlarını, sollarını 
da görecekler, önlerini, arkalarını da görecekler ve durum daha iyi anlaşılacaktır. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu hakkında 

verilmiş bulunan gensoru önergesinin müzakereleri tamamlanmıştır. Ancak, bu arada, 
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Başkanlığımıza 2 önerge gelmiştir. Birincisi, yoklama yapılması yolunda; diğeri de oylamanın 
açık oylama şeklinde yapılmasına mütedairdir. Yoklama konusuna gelince; oylama zaten açık 
oylama şeklinde yapılacağından, yeniden bir yoklama yapmaya gerek yoktur. (RP sıralarından 
gürültüler) . % • 

OĞUZHAN ÂSİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bazılarının oylarını kullanıyorlar. 
Burada bulunanları tespit için istiyoruz efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, İçtüzük hükümleri açıktır, herhangi bir oy
lamadan önce yoklama yapılmasının istenebileceğine dair hüküm vardır. O sebepten, yoklama 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
Oylamada karar yetersayısının bulunup bulunmadığını zaten ortaya çıkacaktır. Bu sebeple... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tutumuzun hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi tutum hakkında?.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, burada bir yanlışlığı önlemek için 

yoklama istiyoruz. İçtüzüğe göre, yoklama talep edildiği zaman, yoklama yapılması mecburi
yeti vardır. 10 kişi ayağa kalkarak yoklama isteğinde bulunmuştur. Yoklama yapmak mecburi
yetindesiniz. Bu konuda Başkanlığın takdir hakkı yoktur. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 

OĞUZHAN ÂSİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yoklamayı niçin istiyoruz: Burada 
ekseriyetin olup olmadığı görülüyor; ancak, şimdiye kadar yapılan açık oylamalarda kupalar 
sıralar arasında dolaştırılırken, burada bulunmayanlar adına da oy kullanılmıştır. Onu önle
mek için hem yoklama hem de açık oylama talebinde bulunduk. (DYP sıralarından "Sayın 
Başkan, böyle bir usul var mı?" sesleri) 

BAŞKAN — Var efendim, kısa konuşma için var. Müsaade buyurun efendim... 

OĞUZHAN ÂSİLTÜRK (Malatya) — Meclisi bir şaibeden kurtarmak için açık oylama
dan önce yoklama yapılmasını istedik. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, müsaade buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Efendim, herhangi bir konuda oylama yapılacağı zaman, 
oylamaya geçmeden önce, 10 kişi yazılı olarak veya ayağa kalkarak yoklama yapılması talebin
de bulunabilir. Bizim talebimiz de hudur. Böyle bir talep geldiği zaman sizin takdir hakkınız 
yoktur. (DYP sıralarından "Bunları mı dinleyeceğiz" sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Kimi dinleyeceksiniz?.. Tabiî birbirimizi dinle
yerek bir yere varacağız. Müsaade buyurun... 

İçtüzük, oylamaya geçileceği sırada vaki yoklama talebini Başkanlığın yerine getirme mec
buriyeti vardır... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tabiî. 

BAŞKAN — Ancak, uygulamalarda gördük ki, zaten açık oylamada karar yetersayısı vardır 
yoktur belli olacaktır; ancak, bir hususu ifade edeyim... . 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O bizi ilgilendirmez. Bizim talebimiz budur. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun... Şimdi, hareket noktası şu: Burada bulunmayanların ye
rine oy pusulası kullanılıyor deniliyor; ancak, diyelim ki, yoklamadan sonra bir sayın üye gel
di, salona girdi ve oy kullandı ise... (Gürültüler) Müsaade buyurun... içtüzüğe göre yoklama 
yapılması talep edilmektedir. Burada yazılı talepte bulunmuştur. 

Yoklama talebinde imzası bulunan sayın üyeler hazır mı? (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim, müsaade buyurun. » 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, takdirinize bağlı; yine de takdirinize bağlıdır. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bugünkü keyff yönetiminiz sayesinde, bu Meclis 

1,5 saat fazla çalıştı; sizi, keyfi yönetiminizden dolayı kınıyorum. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, bir hususu açıklamama izin verir 

misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, bugüne kadar Mecliste yapılan uygu

lamalarda, Sayın Başkanlık, eğer Genel Kurulda gözle görülür şekilde çoğunluk olduğu kana-
atindeyse, yoklama yapmak zorunda değildir. Biz, sizin iyi niyetinize inanıyoruz. Bütün Genel 
Kurul gözlerinizin önünde; çoğunluk vardır. Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri endişeye siz ken
diniz cevap verin. Yoklama yapılsa dahi, bir üyenin Grubumuzca haber verilip çağırılma imkâ
nı vardır. Oylamanın şeklini oya sunmanızı arz ediyorum. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Ad okunarak oylama yapılacaksa, biz isteğimizi 
geri alırız. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica edeyim; müsaade buyurun... 
Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı rica edeyim efendim... 
içtüzüğün 58 inci maddesi şöyle: "Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse yok

lama yapar. 
Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, on milletvekili ayağa kalkmak veya önerge 

vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir." 
işaretle oylamaya değil, talebiniz üzere açık oylamaya geçmek üzereyiz. 
OĞUZHAN. ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, işaretle oylama... 
BAŞKAN — O bakımdan, işaretle oylama yapmıyoruz. O sebeple, yoklama yapma tale

bini yerine getirmemiz mümkün değildir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bu gayet açık. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Buradaki gaye, oylamaya geçerken, şu çoğunlu

ğun tespitidir. Biz, bu açık oylamayı geri alsak, önce onu versek, sonra öbürünü versek ne fark 
eder? 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, ben, sizi anlıyorum; ama, İçtüzüğün 58 inci maddesi gayet 
sarihtir. Biz, açık oylamaya geçmişiz ve arkadaşlarımızı yoklamak üzereyiz, şeklini belirlemek 
üzereyiz; bu noktada yoklama yapmamız mümkün değildir. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya)— Meclis şaibe altında kalacak. 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, açık oylama talebini... (Gürültüler) Müsaade buyu
rur musunuz efendim... Müsaade buyurun da bitirelim. 

Açık oylama talebini okutuyor ve arkadaşlarımı yokluyorum. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, oylamanın şeklini de oya sunmak 

mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Buyurun, okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Önergenin oylanmasının İçtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince açık oylama olarak yapıl

masını arz ve talep ediyoruz. 

Oğuzhan Asiltürk 
' Malatya 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Melih Gökçek 
Ankara 

Abit Kıvrak 
Konya 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Şimdi, önergedeki imza sahiplerinin burada bulunup bulunmadıklarını ara
yacağım. 

Sayın Asiltürk?.. Burada. 
Sayın Kazan?.. Burada. ' 
Sayın Dökülmez?.. Burada. 
Sayın tnceöz?.. Burada. 
Sayın Ekinci?.. Burada. 
Sayın Fırat?.. Burada. 
Sayın Korkutata?.. Burada. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 
Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Ergezen?.. Burada. 
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Sayın Demirci?.. Burada. 
Sayın Mezarcı?.. Burada. 
Sayın Göktaş?.. Burada. 
Sayın Gökçek?.. Burada. 
Sayın Bayrak?.. Burada. 
Sayın Kıvrak?.. Burada. 
Sayın Baş?.. Burada. 
Sayın Dikici?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri... 
(RP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, şimdi yoklama istiyoruz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, şimdi işaretle oylama yapacaksınız; yokla

ma istiyoruz. ' 
BAŞKAN — Efendim, işaretle oylama yapmıyoruz, açık oylama... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Şimdi yapacaksınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha oylamanın manasını bilmiyorlar. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, şimdi işaretle oylama yapacaksınız; 

yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim müsaade eder misiniz? Müzakere konusunu oylamıyoruz, oylama

nın şeklini belirtiyoruz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Önergeyi işaretle oylamadan önce yoklama istiyo

ruz. Yani, Sayın Başkan, şimdi işaretle oylama yapacaksınız, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Evet, doğrudur; bu noktada işaretle oylama yapacağız efendim. (RP sırala

rından alkışlar) 
Yalnız, yoklama talep eden 10 kişi... (Gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli)— Sayın Başkan, açık oylama bu... 
BAŞKAN — Efendim, açık oylama değil bu. 
Yoklama talep eden 10 kişinin İsimlerini alalım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Başkan; bakar mısınız buraya... 
BAŞKAN — Bakarım efendim, bakarım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, açık oylamanın türüdür bu, işaretle oylama 

değildir; lütfen, İçtüzüğü okuyun. 
BAŞKAN — Efendim, işaretle oylama bu işte. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim, açık oylamanın şeklidir bu. Açık oylama şu 

şekilde yapılır..; 
BAŞKAN — Sayın Genç, daha o noktaya gelmedik; o noktaya gelmedik daha... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Açık oylamanın türünü tayin ediyorsunuz. Sayın Başkan, 

şu Meclisi bu kadar cehaletle yönetmeyin, okuyun da öyle gelin. 
BAŞKAN — Sayın Genç, yerinize oturur musunuz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Açık oylamanın türünü tayin ediyorsunuz. 
BAŞKAN — İşte, bu, işaretli oylamadır efendim. Şimdi, oylama yapılırken parmak kaldı

rılmayacak mı? 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Açık oylamanın şeklî olacak. Açık oylama nedir? El kaldır
maktır. 

BAŞKAN ••— Tamam işte, el kaldıracaklar, 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğü okuyun, açık oylama üç şekilde yapılır; ya kupa

larla olur ya ad okumak suretiyle olur... 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika müsaade eder misiniz, lütfen müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Açık oylamanın şeklini, tayin ediyorsunuz. 
BAŞKAN — işte o noktada oylamanın şeklini nasıl belirleyeceğiz efendim? El kaldırmak 

suretiyle... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İşaret oylaması yapıyoruz burada. Lütfen, bilenlere sorun; 

açık oylama, işaretle oylama... Açık oylamanın üç şekli var; kupaların sıralar arasında gezdi
rilmesi suretiyle, ad okunmak suretiyle, adı okunan üyenin ret veya kabul oyu vermesi suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade edin lütfen. Bu buyurduğunuz üç oylamadan birini 
belirlemek için şimdi oya müracaat etmiyor muyuz? İşte bu işari oydur. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Şevket Kazan, Sayın Oğuzhan Asiltürk, Sayın 

Ahmet Feyzi İnceöz, Sayın Bahattin Elçi, Sayın Şener, Sayın Ekinci, Sayın Erbaş, Sayın Baş, 
Sayın Ünaldı, Sayın Fırat, Sayın Arıkan yoklama istemişlerdir; ad okumak suretiyle yoklama 
yaptıracağım. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan... Sayın Başkan; müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, karar verilmiştir. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; bu, işari oylamadır. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, arkadaşlarımızın talebi üzerine açık oyla

maya karar verilmiştir. 
BAŞKAN — Daha karar vermedik efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — İçtüzüğün 115 inci maddesine göre açık oylamanın şeklini 

tespit edeceğiz; dolayısıyla, bir işari oy söz konusu değildir. İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, burada işari oy söz konusuydu, yoklamayı yaptıracağız. 
Buyurun, lütfen okuyun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, arkadaşlarımızın talebi, önergenin oylaması 

sırasında yoklama yapılmasıdır; işari oylama sırasında istememişlerdir. 
BAŞKAN — Sayın Genç, oturur musunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakın, arkadaşların talebini değiştiremezsiniz. Orada öner

genin açık oylamasını istiyorlar, 
BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen şu İçtüzüğü okuyun. Bugün kendi yönetiminiz saye

sinde bu Meclisi iki saat fazla çalıştırıyorsunuz; sizi kınıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bana hiç kimse şimdiye kadar böyle bir şey söylemedi. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
Adana İlinden başlıyoruz: 
(İstanbul Milletvekili Selçuk Maruftu'ya kadar yoklama yapıldı) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, yeterli değil mi? 
TURHAN TAYAN (Bursa).— Yetersayı bulunmuştur Sayın Başkan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — 151 sayısı yeterlidir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Devam edin efendim. , ; 

(İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'dan devam edilerek İzmir Milletvekili İlhan Kaya'-
ya kadar yoklama yapıldı) 

HALlL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayırf Başkan, çoğunluk yar. (SHP ve DYP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurunuz... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Nisap bulunmuştur. 
BAŞKAN — Yoklamayı yapacağım sonuna kadar, müsaade buyurunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop)' — Anayasayı da mı bilmiyorsunuz? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sonuna kadar devam etmek mecburiyetiniz yoktur. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim... Müsaade buyurun efendim... 
HALlL ÇULHAOĞLU (izmir) — Cengiz, okuma; yetki senin, Başkanın değil; okuma! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Neye müsaade buyuracak? İçtüzü

ğe uy! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... Yoklama yapıyoruz. 
MEHMET DÖNEN (Hatay)'— Sayın Başkan, iki saattir çoğunluk bulunmadı mı? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Okur musunuz?.. 
(İzmir Milletvekili İlhan Kaya'dan devam edilerek, İzmir Milletvekili Mehmet Köstepen'e 

kadar yoklama yapıldı) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Okuma! (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ara verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Devam edin. 
Efendim, ben rica ediyorum, iki sayfamız kaldı. Uzatmayalım. Ara vermek zorunda kala

cağım. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Müsaade buyurun. 
(izmir Milletvekili Mehmet Köstepen'den itibaren yoklamaya devam edildi) 
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BAŞKAN — Yoklama işlemi tamamlanmıştır. 
Talep üzerine yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayımızın olduğu saptanmıştır. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ma
latya MilletvekiliOğuzhan Asütürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak olaylarında ve ülkede giderek tırma
nın terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Devam) 

BAŞKAN — Gensoru açılmasına ilişkin önerge üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında Yüce Kurulunuzun oyuna müraca
at edeceğim. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Yine yoklama yapın. 
BAŞKAN — Talep ederseniz, oylamaya geçerken yaparım; ama, şimdi oylamaya geçiyorum. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusu

lasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

. OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Kabul etmezler; çünkü, çifter çifter oy verecekler. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, kabul etmez etmez... Müsaade buyurun. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Kupalar kürsüye konsa ne olacak yani? (DYP ve 

SHP sıralarından gürültüler) ' 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; ben sizin adınıza gerekli müdahaleyi yapıyorum. 

Müsaade buyurun... 

Değerli milletvekilleri, açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak 
kabul, ret veya çekinser şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Oylamanın bu şekilde yapılmasını kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Oyla
manın bu şekilde yapılması hususu da kabul edilmemiştir. -

Bilzarüre, İçtüzük gereği, açık oylama oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
yapılacaktır. Değerli üyelerden istirhamım; her sayın üyenin bildiği gibi, her sayın üyenin bir 
tek oy kullanma hakkı vardır. 

Değerli milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz 
bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oyları
nı kullanabilirler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yeşil, kırmızı ve beyaz oyun rte anlama geldi
ğini de söylemeniz lazımdı. Oraya çıkan adamın her şeyi bilmesi lazım. 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, ben yoklama sırasında yoktum; daha sonra gel
dim. Şimdi oy kullanamaz mıyım? 
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BAŞKAN — Efendim, yoklamadan sonra gelen sayın üye oy kullanamaz diye bir kural 
yok, tabiî kullanırsınız efendim; Sayın İleri elbette kullanırsınız. 

Oylamaya başlıyoruz: 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gen

soru önergesinin yapılan açık oylama neticeleri... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Arkadaşlarınız nerede efendim; Refah Grubu yok. 
BAŞKAN — Efendim, Meclis Başkanı olarak, hepiniz benim arkadaşımsınız. Arkadaşla

rımın bir kısmı burada, bir kısmı da çıkmışlar. 

Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesinin açık oylaması neti
celeri gelmiştir: 

Kullanılan oy tamamı 328'dir; gensoru önergesinin kabulü istikametinde kullanılan oy sa
yısı 102, reddi istikametinde kullanılan oy sayısı 224, geçersiz oy sayısı 2'dir. (DYP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 24 Eylül 1992 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.06 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Ankara Milletvekili M. Vehbi îyinçerler'in, basında yer alan "birfirmaya zehirli artık itha

line izin verildiği" iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'-
in yazılı cevabı (7/230) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını tensip 

ve delaletinize saygıyla arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

Aktüel Dergisinin 21-27 Mayıs 1992 tarihli sayısında zehirli atık ve artıklarla ilgili suçlayı
cı bir yazı yayınlandığı yüksek malumlarınızdır (Ek-1). Çevre Müsteşarlığının Başbakan'a ni-
yabeten Devlet Bakanı olarak bana bağlı olduğu dönemde bir firmaya "zehirli atık izni verildiği" 
iddiasının yer aldığı ve haberin diğer kısımlarında "... Bakanlık yetkililerine göre, çevreden so
rumlu eski Bakan Vehbi Dinçerler, UM'a zehirli atık ithal izni verdiği için suçlu..." ifadesinin 
de bulunduğu bilinmektedir. 
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Bu yayın üzerine basın ve kamuoyuna tarafımdan bir açıklama yapılmış, Çevre Bakanı 
Sayın Doğancan Akyürek'e de bu açıklamadan bir nüsha gönderilmiş olup; şifahen de kendi
sine bu açıklamalar aktarılmıştır. 

Soru : 
1. Çevreyi koruma konusunda bütün dünyanın "Ortak Karar ve Eylem" oluşturduğu, 

Zat-ı Âlinizin Brezilya'da toplanan Dünya Çevre Zirvesine katıldığınız her türlü çevreyi koru
ma ümidini artıran bu günlerde siyasî ve hukukî çevre kirliliğini azaltmak için ekte verdiğim 
açıklamalarda teklif ettiğim üzere, 

a) tddia ve ithamları baştan aşağıya, Başbakanlık Müfettişlerine incelettirmeyi ve soruş
turma yaptırmayı düşünür müsünüz? 

b) Zehirli atık ve artıkların meşru ve gayrimeşru yollardan yurda sokulduğu ve özellikle 
denizlerimizin çok ciddî kirlenmeye maruz kaldığı zararlı ve zehirli atıklardan yapılan ürünle
rin eşyaya, canlılara ve insana verdiği zararlar ve bunların ithaline verilen izinler konusunda 
bir Meclis araştırması ve hatta soruşturması yapılmasını uygun bulur musunuz? Sayın Partini
zin TBMM Grubunun bu konuda harekete geçmesini gerekli görür müsünüz? (Böyle bir öner
ge verildiği takdirde ben de bu önergeye imza koyanlardan birisi olacağımı şimdiden beyan 
ederim) 

2. Çevre Bakanlığının Dinçerler'i "suçlu" bulduğu hakkındaki haberle ilgili olumlu vê  
ya olumsuz herhangi bir açıklama veya yalanlama yapılmadığına göre, bu yazılı ve basılı iddia
ya Bakanlıkça haklılık kazandırıldığı, bilgilerin ve ithamların Bakanlıkça sahiplenildiği şeklin-
deki-değerlendirmeler ortaya atılabildiğine göre, sözü edilen "suçun" tespiti ve ispatı için idarî 
ve yasama alanlarında gereken işlemlerin acilen başlatılması konusunda Sayın Bakana siyasî 
direktif vermeyi muvafık ve faydalı bulur musunuz? 

3. Eğer haberde Bakanlığa atfedilen iddialar Bakanlığa ait değilse, haberin kaynağı Ba
kanlıktan başka bir resmî kurum ve kurutuş ise Aktüel Dergisine belgeler ve bilgiler, örtülü 
veya açık yollardan Bakanlıkça verilmediyse, bugüne kadar da bu şekilde herhangi bir açıkla
ma resmî yollardan yapılmadıysa ve yalanlanmadıysa Cumhuriyet Hükümetini na-hak yere 
"müfteri" durumuna düşürenlerden siyasî, idarî ve hukukî yollardan hesap sorulmasını ge
rekli ve zorunlu görür müsünüz? 

. Sayı : ÖKM/205 
Konu : Soru Önergesi Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterliğine) 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

tlgi : 9.7.1992 tarih ve B.02.0006/214 sayılı Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'in yazısı. 
Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner

gesi, ilgi yazınız ekinde tarafıma gönderilmekle incelenmiştir. 

Aktüel Dergisinin 21-27 Mayıs 1992 tarihli sayısında; Yurda ithal edilen zehirli atıklarla 
ilgili olarak Bakanlığım mensupları ile birlikte Ankara Milletvekili Vehbi Dinçerler'in de adın
dan söz edilmektedir. 
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Ancak, söz konusu dergiye Bakanlığım mensuplarınca hiç bir bilgi ve belge verilmediği 
gibi, bu konu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Petrol işleri 
Genel Müdprlüğü gibi bir çok kamu kurum ve kuruluşunu da doğrudan ilgilendirdiğinden, 
Bakanlığımda bulunan bilgi ve belgelerin çok daha fazla ve detaylısı adı geçen kuruluşlarda 
bulunmaktadır. 

Buna rağmen, konu hakkında Bakanlığıma ve şahsıma makamlarınca soru yöneltilmiş ol
ması sebebiyle, açıklamalarımı aşağıda sunuyorum. 

Aktüel Dergisinin 21-27 Mayıs 1992 tarihli sayısında sözü edilen, Pürsan Şirketinin "tortu 
yakıt" ithali olayı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün şikâyeti üzerine Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına intikal etmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı söz konusu maddenin ıslah edilerek yakıt olarak kullanılıp 
kullanılmayacağı konusunda analizler yaptırmış ve birbiri ile çelişkili sonuçlar almıştır. 

Söz konusu maddenin ithal işlemi karara bağlanamayınca konu, Malîye ve Gümrük Ba
kanlığının 26.7.1990 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da 28,9.1990 tarihli yazıları ile ace
le olarak Çevre Müsteşarlığına bildirilmiştir. Çevre Müsteşarlığı da 10 Ekim 1990 tarih ve AYD/3 
- 4755 sayılı yazıları ile Devlet Bakanlığı Makamına başvurarak, Pürsan A.Ş.'nin "Tortu Yakıt" 
adı altında ithal etmek istediği maddenin olumsuz yönleri açıklanmak suretiyle 2872 sayılı Çevre 
Kanununun Geçici 2 nci maddesi gereğince; söz konusu atık maddenin ithalinin doğrudan Çev
reden Sorumlu Bakanın onayına tabi olduğu hususunu belirterek, konuya ilişkin talimatlarını 
istemişlerdir. (Ek-1) 

Ancak, arşiv kayıtlarının araştırılmasında konuya ait Bakan talimatının dosyalarda bu
lunmadığı görülmüştür. 

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere, Sayın Vehbi Dinçerler'in imzasını taşıyan ve atık 
ithaline izin vermeyen herhangi bir belge bulunmadığı gibi, bunun aksine ithal iznini içeren 
bir belge bulunmamaktadır. 

Görülüyor ki, zamanın yetkili Çevreden Sorumlu Devlet bakanı konuyu bilmesine rağ
men olayı görmezden ve bilmezden gelerek kendi yetkisinde olan bir yazıya cevap vermediğin
den dolayı malın girişine mani olunamamıştır. Bir başka ifade ile, tehlikeli atık ithali konusun
daki yetkisini kullanmayarak zımnen ithale göz yummuştur. 

Nitekim, Bakanlığımın kayıtlarının incelenmesinde<,aynı atık maddenin Ulusoy Limited 
şirketi tarafından da ithal edilmek istediği tespit edilmiştir. Bu ithal talebine karşı Çevre Müs
teşarlığı tarafından, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığına yazılan 7 Ocak 1991 tarih ve AYD/01511 
sayılı yazıda, ithal edilmek istenen atık maddenin standardının ve içindeki kirleticilerin tespiti 
ile atığı işleyen tesisin akış diyagramlarının bildirilmesinin istendiği görülmüştür. Ancak, yine 
söz konusu yazının incelenmesinde 9.1.1991 günü verilen şifahi talimatla yazının Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına gönderilmesinin durdurulduğu anlaşılmıştır. 

• . , \ • • • • 

Düşük patlama ısısına sahip olan bu atık yakıt, yanma sırasında patlayarak mal kaybına 
sebep olmuş, çeşitli atıklar ile çevreye olumsuz etkiler yapmış, kamuoyunun tepkisini almıştır. 
öte yandan, mevcut fuel-oil satışlarında şaibe yaratarak satışlara engel olmuş fon kaynakla
rında ve vergilerde büyük kayıplara yol açmıştır. 
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Ayrıca Sayın Vehbi Dinçerler; tehlikeli atıkların ithali konusunda işbirliğine dair bir pro
tokolün Alman Çevre Bakanı ile imzalandığına dair açıklamalara da değinilmektedir. Söz ko
nusu protokol taslak halinde olup, tarafımdan da atık yönetimine ilişkin eklemeler ve yeniden 
düzenlemeler yapılarak hazır hale getirilmiş fakat henüz imza aşamasına gelmemiştir. 

Zehirli atıkların meşru veya gayri meşru yollardan yurda sokulması çevre ve insan sağlığı
na verdiği zararlar ve yasa dışı ithaller konusunda Meclis soruşturması açılması yerine Bakan
lığım olarak bu problemlerin temelde önüne geçmek gerektiği inancındayım. Bu amaçla Tehli
keli Kimyasal Maddelerin Kontrolü Yönetmeliği hazırlanmış yürürlüğü girmek üzeredir. Ayrı
ca yurt dışından atık ithalini engellemek üzere hazırlanan yasal düzenleme de son aşamasın
dadır. öte yandan tüm bu gelişmelere kadar olan yasa dışı trafiği engellemek üzere tüm OECD 
ülkelerine bildirimde bulunulmuştur. Ulusal düzeyde de ilgili kurumlar uyarılmıştır. 

Sayın Vehbi Dinçerler'in Aktüel Dergisinde yayımlanan yazılara dayanarak sorular sor
ması ve cevabını istemesi konusu Bakanlığımızın dışında bir olaydır. Sayın Dinçerler'in muha
tabı Aktüel Dergisidir. 

öte yandan Dergide adı geçen Bakanlığım personeli Zeynep Yöntem Aktüel Dergisini tekzip 
etmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
B. Doğancan Akyürek 

Çevre Bakanı 

2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'riin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim 
Bakanlığı arasında imzalanan protokole ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakam Koksal Top-
tan'ın yazılı cevabı (7/241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : Bakanlığım döneminde Maliye ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol im
zalanmış ve Orta öğretim kurumlanndaki Millî Emlaka ait kantinler Millî Eğitim Bakanlığına 
şartlı bir şekilde devredilmişti. Bu protokole göre kantinler uzun vadeli kiralanabilecek, kira 
ciro üzerinden, tahsil edilebilecek ve okullara çok daha büyük gelir elde edilebilecekti. 

1. Bu protokole Millî Eğitim Bakanlığı uymuş mudur? 
2. Uymuşsa, kantin gelirleri tek tek okul bazında ne kadar artmıştır veya azalmıştır? (20-30 

örnek yeterlidir) 
3. Bu protokole göre; kiralanmış kantinler belge verip vermediği Maliyece denetlenmiş 

midir? 
4. Ekteki duyurunun bu protokole göre kiralanmış kantinlerin öğrencilerin okuyabile

ceği bir kaç yere asılması mümkün müdür? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı ' 23.9.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş. Pln. Dai. Bşk.-92/1863 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Devlet Bakanlığının 9.7.1992 tarih ve B.02.0.006/215 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin, Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip edilmiştir. 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, Millî Em
laka ait okul kantinlerinin kiralanması işinin M.E.B.'lığına devri protokoluna uyulmuştur. 

2. Bu protokola göre, daha önceden Millî Emlakla yapılan kira sözleşmelerinin sona er
mesi beklenmiş, sonra Millî Eğitim Vakfınca yeniden kiralama işlemine geçilmiştir. Kantin ki
ra gelirleri il, semt, okul türü ve öğrenci sayısı gibi çok değişik etkenlere göre değişmektedir. 
Ancak bu protokol uygulaması ile okul kantin kiraları, daha önce Millî Emlaka ödenen kira 
miktarlarına göre çok fazla yükselmiştir. Bazı okullarda bu artış 25 katına ulaşmıştır. 

Bazı okullardaki kantin kira durumları-: 

Millî Eğitim 
Millî Emlakça Vakfınca 

1 Ocak 1991'den 1 Ocak 1991'den 
önce Sağlanan Sonra Sağlanan 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

İl-İIçesi ve 
Okulun Adı 

Ankara - Çankaya 
Atasülün O.O. Kantini 
Ankara - Çankaya 
Alpaslan Lisesi Kantini 
Ankara - Çankaya 
Tınaztepe Lisesi Kantini 
Ankara - Yenimahalle 
Mimar Sinan Lisesi Kantini 
İstanbul - Beşiktaş 
Etiler Lisesi Kantini 
istanbul - Beyoğlu 
Fındıklı Lisesi Kantini 
tstanbul - Beyoğlu 
Anadolu Lisesi Kantini 
İstanbul - Eminönü 
Sultanahmet Tek. ve End. Mes. Lis. Kant. 
tstanbul - Şişli 
İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lis. Kantini 
tstanbul - Ümraniye 
Ümraniye Tek. ve End. Mes. Lis. Kantini 
tstanbul - Kadıköy 
Prof. Faik Somer Lisesi Kantini 
tstanbul - Üsküdar 
Beylerbeyi Lisesi Kantini 
tzmir - Konak 
Çınarlı Teknik ve End. Mes. Lis. Kantini 
tzmir - Konak 
Tınaztepe İlköğretim Okulu Kantini 

Yıllık Kira Geliri 
TL 

1 440 000 

4 320 000 

2 400 000 

3 600 000 

3 600 000 

4 000 000 

1 900 000 

2 040 000 

2 500 000 

4 500 000 

2 000 000 

2 450 000 

3 800 000 

3 500 000 

Yıllık Kira Geliri 
TL 

4 200 000 

11 520 000 

10 140 000 

26 400 000 

42 000 000 

14 400 000 

39 000 000 

7 200 000 

30 000 000 

36 000 000 

12 000 000 

44 400 000 

80 000 000 

70 850 000 
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Millî Eğitim 
Millî Emlakça Vakfınca 

1 Ocak 1991'den 1 Ocak 1991'den 
Önce Sağlanan Sonra Sağlanan 

Sıra 
No. 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ll-IIçesi ve 
Okulun Adı 

İzmir - Konak 
Vali Nevzat Ayaz Lisesi Kantini 
İzmir - Konak 
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu 
Kantini 
İzmir - Konak 

• • • > 

Güzelyalı Ortaokulu Kantini 
İzmir - Konak 
60. Yıl Anadolu Lisesi Kantini 
İzmir - Konak 
Osmangazi İlköğretim Okulu Kantini 
İzmir - Konak 
Namık Kemal Lisesi Kantini 
tzmir - Konak 
Atatürk Lisesi Kantini 
tzmir - Konak 
İbnî Sina İlköğretim Okulu Kantini 
Konya -Karatay 
Karatay Karma Ortaokulu Kantini 
Konya - Karatay 
Karatay Lisesi Kantini 
Konya - Karatay 
M. Akif Ersoy İlköğretim Okulu Kantini 
Konya - Selçuklu 
Dumlupınar Lisesi Kantini 
Konya - Selçuklu 
Erbil Koru Lisesi Kantini 
Konya - Meram 
Kız Ortaokulu Kantini 
Konya- Meram 
Mevlana Ortaokulu Kantini 
Konya - Meram 
Gazi Lisesi Kantini 

Yıllık Kira Geliri 
TL 

800 000 

4 500 000 

6 000 000 

1 800 000 

500 000 

10 000 000 

20 000 000 

1 700 000 

500 000 

300 000 

300 000 

200 000 

. 350 000 

500 000 

500 000 

1 000 000 

Yıllık Kira Geliri 
TL 

50 000 000 

41 000 000 

48 000 000 

51 000 000 

23 500 000 

65 800 000 

104 000 000 

24 000 000 

10 800 000 

2 040 000 

6 000 000 

10 099 200 

4 800 000 

3 000 000 

3 000 000 

22 416 000 

3. Okul kantinlerinde yazar kasa kullanma mecburiyeti vardır. Kiraya verilen okul kan
tinlerinin belge verip vermediği hususu mahallî maliye teşkilatı tarafından denetlenmektedir. 

4. Kantinlerden satın alınan her şey için fiş alınmasını teşvik edici bir duyurunun öğren
cilerin okuyabileceği yerlere asılması teklifine uyulması mümkündür. 

Bilgilerinize arz ederim. • 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 
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Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvcldllcri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'iin, Hükümetin, özellikle Şırnnk olaylarında ve ülkede giderek 
tırmanan terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 ind maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirci ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 

bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) ne verilen oyların sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 

-

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AFYON 
Gaffar Yakın 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA ,. 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 

(Kabul Edenler) 

Abbas tnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcart 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 

Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 

Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Rasim Zaimoğtu 

Reddedilmiştir. 
: 450 
: 328 
: 102 
: 224 ' j • . 
: — ' 
: 2 
: 122 

: " L 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci ekşi 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
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KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 

Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 

Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 

(Reddedenler) 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Adil Aydın 
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Mustafa Kılıçarlan 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 

Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
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BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem >' ' 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 

Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demire! 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gür kan 
Asım Kaleli 

Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S..Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 

. • ( , 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz , 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
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KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
îrfettin Akar 

Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN - • • . 
llyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 

Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ ! 

Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kor ay Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

(Geçersiz Oylar) 

A N K A R A 
Ömer Ekinci 

S İNOP 
Kadir Bozkurt 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA Orhan Şendag 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) ADIYAMAN 
İbrahim Özdiş Kemal Tabak 

Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 

• Halil İbrahim özsoy 
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Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
AYDIN 
Tunç Bilget 
BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 

BURSA 
Mümih Gençoğlu 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arici 
Adnan Keskin 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ERZURUM 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP \ 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir * 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
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Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
MALATYA 
Metin Emir oğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
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RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

-«assa»" 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

6 NCI BİRLEŞİM 23 . 9 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

G^yc) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özel
likle Şırnak olaylarında ve ülkede giderek tırmanan terör ve Anarşiyi önlemede 
başarısız kaldığı iddiasıyla Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 inci maddeleri 
uyarınca Başbakan Süleyman Demirci ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) 

3 
S E Ç İ M 

(3^-® 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

&<^G) 

m 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ONGÖRÜŞMELER 

. . 1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

3. —Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

5. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

' .8. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

9. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

10. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

12. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

13. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

14. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

15. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık-, 
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

16. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

17. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

18. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

19. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu aletleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

20. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

21. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

22. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

25. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyannea bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

26. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

27. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ye yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

29. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

31. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

32. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

33. —Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını Önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önereesi (10/38) 
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34. —Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

35. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

36. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şaftlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

37. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis. 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

39. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

40. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

41. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

42. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan AsiltÜrk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

45. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

46. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

47. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

49. _ Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu : 
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

50. — Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

52. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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54. — Diyarbakır MiııcıveKili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 

İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/58) 

56. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

57. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

60. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

61. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün "102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

— • • 0 — 
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64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

65. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

66. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

67. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

68. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayİarı açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) N 

69. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kaf-
kaslar'da yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

70. — D.Y.P. Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve S.H.P. 
Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhaz-
ya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
•10.1 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 
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1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
öncrgesi(6/68) 

*2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

7. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada ön
celikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/85) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*12.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*13. — Kastamonu Milletvekili Murat Başcsgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet. Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

*14. — Kastamonu Milletvekili Murat Başcsgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*15. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

16. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KlT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

17. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

9 
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18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden.kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

19. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

22. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*23. -—Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*24. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

*27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğa.lgaz satın 
almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/125) . 

28. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

29. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mî, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

30. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

31. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
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*33.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

35. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

36. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı-
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin r Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

38. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

39. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

*40. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

*41. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetedeyeralan 
"Washington'da Demirci r CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

*42. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

43. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

JJ_ — 
6 NCI BİRLEŞİM 
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48. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmcce - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

49. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

*50. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

51. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğîu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

52. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine.zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

*54. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

*56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru, önergesi (6/155) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soruönergesi (6/156) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 
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61. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

62. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

63. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

64. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

65. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

*67. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

*68.,— Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

69. —Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

71. -r- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

73. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

74. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

75. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiyc İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 
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76. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, izmir îli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

77. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

79. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/181) 

*81. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

*82. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

83. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ilılal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

84. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nm 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

85. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

*87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

*89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*90. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı-
' nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/193) 
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91. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ' 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

92. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçcrler'in, İl Çevre Koruma Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

93. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

94. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ye sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

95. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

96. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

97. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesin
de yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

98. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarı-
oğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/203) 

99. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

100. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

101. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

102. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

103. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

104. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 
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107. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

108. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

109. —.Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendillcr'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

111. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vâkfı (SlSATEV'c) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

112.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

113. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

1.14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/220) ' 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

116 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

117. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

119. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

120. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

121. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

122. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/228) 

123 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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124. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

125. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

126. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir- Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

127. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

128. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

129. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

130. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

131. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

133. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

134. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın,,emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

' 135. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

136. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

137. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

138. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

139. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 
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140. ^— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyİşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) ' 

146. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

147. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

148. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından;sözlü soru 
önergesi (6/257) 

149. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

150. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
. rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

154. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

155. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 
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156. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

157. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

. 158. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

159. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) -

160. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) . '. , 

161. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

162. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

163. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

164. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

165. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

166. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

167. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

168. —istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

169. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

170. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

171. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü sorU 
önergesi (6/280) ; 
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173. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

176. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

177. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

178. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkili 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

179. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

180. —Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

181. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

182. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

183. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına , 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

184. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palü-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

186. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 
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188. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

190. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

191. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

192. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

193. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

194. -T- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

195. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

196. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

197. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

199. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

200. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, idil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

201. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

202. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Ycniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
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203. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

204. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

205. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

206. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

207. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

208. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Biaşbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

209. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

210. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

211. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

212. • — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğİu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

213. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

214. — Ankara Milletvekili Y,ücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkam hak-̂  
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

215. — İstanbul.Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) ' 

216. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

217. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğİu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

22 
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218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

220. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

221. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

222. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 

223. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) 

224. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde. Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

225. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

226. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

' 227. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

228. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın, Tatvari Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) ' : ' . 

229. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

230. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/346) 
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233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) \ , . 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin il
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

236. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen 
Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

238. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarba
kır muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

239. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kur
tul ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/353) 

240. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

241. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

242., — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/357) 

243. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü 
ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/358) 

244. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azer
baycan'a gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/359) 

245. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia 
edilen bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

247. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/362) 
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248. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada 
öncelikli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/363) , . 

249. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

250. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzası
nın Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/365) 

251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

252. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/367) 

253. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan 
"Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

254.— istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak 
Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/369) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ah-
latlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

256. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli bo
yutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 

257. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda gi
derek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

258. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirlili
ğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

259. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

260. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği per
sonel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

261. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 
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262. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/377) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta gö
revli imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) . . 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

265.— Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teş
kilatı ve bağlı kurumlarında bâzı personele uygulandığı iddia edilen politikalara iliş
kinSağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

267. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

268. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta Hine yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

269. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

270. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/385) 

271. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) 

272. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

273. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta Hine yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/388) 

274. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan ya
tırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) 

275. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda.par-
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

276. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta iline ya
pılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/391) 
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277. — Muğla Milletvekili Nevşat Özcr'in, İsparta îline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

278. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta îline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

279. — Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

280. — İstanbul Milletvekili Fevzi îşbaşaran'm, İsparta îline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

281. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta îline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

282. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

283. — Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

284. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

285. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) 

286. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

287. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

288. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

289. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

290. — Rize Milllctvckili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

291. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

292. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, İsparta İline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/407) 

293. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 
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294. -7- Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

295. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatı
rımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/410) 

296. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz ve
rip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

297. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman 
tapulanmasmdan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişildik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve .Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

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

.3. — Türkiye Radyo-Tclevizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

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

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

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Harp Okulları Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 2Ş.8.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992) 

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

10. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

XII . — İşletmelerde işçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2,7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasını!) Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

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

19, _ Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ricı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi: 5L5 1992* 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mat Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

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

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

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını înceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raoorlan (1/280} (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 28. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtmö tarihi : 21.2.1992) 

29. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
\ 30. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcrve 10 Arkadaşının, 9.5.1969Tarih ve 1177 

Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 4Q) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

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

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

37. _ Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi.: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992^ 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

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

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

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

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye'Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

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

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 49.— Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

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

X 52, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. —Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

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

55. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

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

57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı .: 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

A 5». — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (İ/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
" ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 62. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

ı 
64. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. —•'• Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

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

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

70. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı: 165) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1992* 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




