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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 20.00'de toplanarak iki oturum yaptı. 
Hatay Milletvekili Abdullah Kmah'nın, Adalet Komisyonundan; 
Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Millî Savunma Komisyonundan; 
Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen'in, İnsan Haklannı inceleme Komisyonundan; 
Çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
47 nci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
42 nci sırasında bulunan 139, 
43 üncü sırasında bulunan 134, 
37 nci sırasında bulunan 283, 
34 üncü sırasında bulunan 356, 
19 uncu sırasında bulunan 391, 
20 nci sırasında bulunan 66, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 nci sırasında bulunan 17, 
21 inci sırasında bulunan 148, 
23 üncü sırasında bulunan 99, 
24 üncü sırasında bulunan 136, 
25 inci sırasında bulunan 178, 
27 nci sırasında bulunan 303, 
28 inci sırasında bulunan 319, 
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29 uncu sırasında bulunan 332, 
30 uncu sırasında bulunan 334, 
31 inci sırasında bulunan 330, 
32 nci sırasında bulunan 347, 
33 üncü sırasında bulunan 321, 
35 inci sırasında bulunan 186, 
36 ncı sırasında bulunan 320, 
38 inci sırasında bulunan 285, 
39 uncu sırasında bulunan 151, 
40 inci sırasında bulunan 286, 
41 inci sırasında bulunan 167, 
44 üncü sırasında bulunan 227, 
45 inci sırasında bulunan 237, 
48 inci sırasında bulunan 185, 
49 uncu sırasında bulunan, 284, 
50 nci sırasında bulunan 105, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporları; kanun tasan ve teklifleri 

ve ilgili komisyon raporlarının; 
46 ncı sırasında bulunan 250, 
S. Sayılı Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme

nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 25.11.1992 tarih ve 3846 Sayılı Kanunun, Anaya
sanın 89 uncu maddesi gereğince, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhur
başkanlığı Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporunun; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 
14 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı Meclis Soruşturması komisyonları raporlarının, 
Görüşmeleri, ilgili komisyonlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı (1/352) (S. Sayısı: 323) ile; 
Kozmetik Kanunu Tasarısının (1/483) (S. Sayısı: 307); 
Yapılan görüşmelerden; 
İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek ve Bu Sözleşme ile İlk 

Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numa
ralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansının da (1/485) (S. Sayısı 
: 374), yapılan açık oylamadan; 

Sonra kabul edilip kanunlaştıkları bildirildi. 
Esnaf ve Sanatkâr ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Muh

tar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının 
(1/432) (S. Sayışı: 201) görüşmelerine başlanarak, 13 üncü maddesine kadar kabul edildi. 
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Alınan karar gereğince, 24.2.1994 Perşembe günü saat 20.00'de toplanmak üzere, 23.13'te bir
leşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Abbas İnceayan 
Konya Bolu 

Kâtipliye Kâtip Üye 

II. — GELEN KAĞITLAR 
24.2.1994 Perşembe 

Rapor 
1. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim Personel, Türki

ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurlan Kanunlannda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/588) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma Tarihi: 
24.2.1994) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), Abbas İnccayan (Bolu) 

_ _ _ _ _ @ ——; ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(izmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

IV.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — İçtüzüğün 68 inci maddesi okunup; bu maddenin bir kez daha tartışılması ve ona göre 

hareket edilmesi gerektiğine ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bir dakikanızı alarak içtüzüğün 68 inci maddesini 

huzurunuzda okumak istiyorum : 
"Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi, Başkan derhal, temiz bir dille 

konuşmaya davet eder. Buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse, kürsüden ayrılma
ya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çıkarır. 

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gerekeni 
yapar." 

Sayın milletvekilleri, tatilden sonra, bu maddenin, yine, Meclisimizde bir kere daha tartışıl
masını isterim. Yani içtüzüğün, Meclisin bu salonuna koyduğu kaide, yalnızca bu salonda mı 
geçerlidir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece bu salon değildir. Onun,için herkesin, bu salonun dışın
da da, İçtüzüğün 68 inci maddesine uyması gerekir kanaatindeyim. 

Birbirimize galiz sözler sarf etmeyi yasak eden 68 inci madde gereğince, hele ki Türk Devle
tinin ve Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun çahşmalannı, 
eserlerini, itham edici, küçültücü ve kamuoyunu yaralayıcı beyan ve iddiaları içeren... (DYP, 
ANAP, SHP, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şimdiye kadar himaye edildi ama... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakikanızı rica ediyorum... 
...bu anlayış içerisinde verilmiş olan ve ister soruşturmayı, isterse başka bir hususu amaçlayan 
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önergeleri işleme koymadan iade ederim. (DYP, ANAP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Coşkun Gökalp, dün ve evvelki gün, bu mealde bir yazının protesto edilmesi için bura

dan söz istediniz, vermedim; himaye bakımından değil, tarihe ışık tutacak bu zabıtlara o kirli misa
lin geçmemesi için vermedim. (DYP, ANAP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kazakistan'da ilk kez yapılacak olan çokpartili seçimleri, TBMM'yi temsilen izlemek 

üzere, vaki davete, gruplarınca belirlenen milletvekillerinden oluşan Parlamento heyetinin icabet 
etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1295) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

7 Mart 1994 tarihinde Kazakistan'da ilk kez yapılacak olan çok partili seçimleri izlemek üzere 
3-11 Mart 1994 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen dört miletvekilimizin 
katılmasına ilişkin vaki davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun 16 Şubat 1994 tarihli 72 nci 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 9 uncu ve 2 nci maddeleri uyarınca siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların isimleri 
Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Vefa Tanır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Celal Kürkoğlu _ Yücel Seçkiner 

Adıyaman Ankara 
Fethi Akkoç Abdullah Gül 

Bursa Kayseri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Almanya Federal Cumhuriyeti Brandenburg Eyaleti Parlamentosunun davetine, 

TBMM'ni temsilen, TBMM Başkanvekili Kamer Genc'in başkanlığında bir parlamento heyetinin 
icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1293) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Almanya Federal Cumhuriyeti Brandenburg Eyalet Meclisi Başkanı, TBMM Başkanvekili 
Kamer Genç Başkanlığında bir Parlamento heyetimizi ülkesine davet etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi uyarınca, 5 kişiden oluşan Parlamenter Heyetin anılan ziyarete icabet 
etmesi, Genel Kurulun kararına sunulur. 

Vefa Tanır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 79 — 



T.B.M.M. B:76 24.2.1994 0 : 1 

3. — Almanya Federal Cumhuriyeti Brandenburg Eyaleti Parlamentosunun vaki davetine, 
TBMM'yi temsilen bir Parlamento heyetinin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1294) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

AFC Brandenburg Eyaleti Parlamentosunun davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini temsilen TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç Başkanlığında 5 kişilik bir Parlamento 
heyetinin 2-6 Mart 1994 tarihleri arasında bu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel 
Kurulun 24 Şubat 1994 tarih ve 76 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 2 nci maddesi uyarınca heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti grupla
rınca bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Vefa Tanır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Kamer Genç Hüsamettin Korkutata 
TBMM Başkanvekili Bingöl 

Leyla Yeniay Köseoğlu Latif Sakıcı 
İstanbul Muğla 

Hüseyin Özalp 

Samsun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakan

lık tezkeresi (3/1296) 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay 

süreyle uzatılmasına dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.11.1993 tarihli ve 272 sayılı karan uyarınca Batman, Bin

göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte 
olan olağanüstü halin 19.3.1994 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılması 
Bakanlar Kurulunca 23.2.1994 tarihinde kararlaştınlmışır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin açıkla
masından sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım. Görüşmelerin sonunda 
tezkereyi oylarınıza sunacağım. 

Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
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Şu ana kadar gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahıslan adına; Uluç Gürkan -Sayın Gürkan sabahleyin beni arayarak söz talebinde bulun

muştur-Muzaffer Demir ve Esat Bütün söz istemiştir. 
Hükümet adına açıklama yapmak üzere, Sayın İçişleri Bakam, buyurun efendim. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; ülkemizin ve olağanüstü hal bölgemizin bulunduğu konum itibariyle, olağanüstü hal süre
sinin tekrar uzatılmasına ilişkin Hükümet görüşünü belirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

1984 yılından bu yana devam eden PKK terör hareketi, Türkiye Cumhuriyetinin güçlenmesini 
ve refahın ülke sathına yayılmasını istemeyen dış güçlerin kontrolünde, onların taşeronu olarak 
yürütülen cinayet, gasp, korku yaratarak sindirme gibi her türlü insanlık dışı eylemleri kapsayan 
bir eşkıyalık hareketidir. PKK, vatandaşlarımızın en temel hakkı olan yaşama hakkını, en vahşi bir 
biçimde ihlal eden, seçme ve seçilme haklarına yönelttiği tecavüz, basın ve siyasî partilere uygula
dığı sindirme gayretleriyle, demokrasimizin de tahribini hedef almış bir cinayet örgütüdür. Hepini
zin de bildiği gibi, 15 Ağustos 1984 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, önce Şemdinli ve 
Eruh baskınlarıyla kitle halinde öldürme eylemleriyle, Türkiye ve dünya gündemine girmiş bulu
nan terör örgütü PKK'nıh faaliyetlerinin bugün için önemli bir seviyeye ulaştığı gerçektir. 

Hadisenin başlangıç tarihinden itibaren olayın teşhisine ilişkin, zamanın hükümetlerinin gös
termiş olduklan duyarsızlıklar üzerinde durmak suretiyle konuyu izah etmek istemiyorum; fakat 
bilinen gerçek şudur ki, ilk anda gösterilen tepkisizlik ile olayın teşhis şeklindeki yanlışlıklar, hadi
selerin trendinin yükselmesine, yaygınlaşmasına ve kontrol altına alınamamasına neden olmuş, 
neticede devlet, 14 Temmuz 1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilk anda 
Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerini kapsayacak şekilde Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas etmiş ve 19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren, olağanüstü hal 
rejimi bu illerimizde uygulamaya konmuştur. 3647 sayılı Kanunla il durumuna getirilmiş olan Bat
man ve Şırnak illeri, 426 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Olağanüstü Hal kapsamına alına
rak, illerin sayısı 10'a yükseltilmiş bulunmaktadır. Daha sonra 285 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 4 üncü maddesi (J) bendi hükmünce, 24 Temmuz 1987 tarihli Başbakanlık onayıyla Adı
yaman, Bitlis ve Muş illeri de mücavir il statüsüne kavuşturulmuştur. Türkiye Büyük Millet Mecli
since 19 Mart 1993 tarihinde Elazığ îli, Olağanüstü hal bölgesi kapsamı dışına çıkanlmış, mücavir 
il konumunda bulunan Bitlis, olağanüstü hal bölgesi kapsamına alınmıştır. Elazığ İli ise, 4 Nisan 
1993 tarihli Başbakanlık onayıyla mücavir il konumuna getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, Yüce Meclisten, olağanüstü halin 20 ncİ kez 
uzatılmasını talep etmektedir. Olağanüstü hal uygulamasına ihtiyaç duyulduğu 1987 yılı 19 Tem
muzuna gelindiğinde, 15 Ağustos 1984 yılında başlamış olan PKK terörünün boyutu; 1984'te 47; 
1985'te 127; 1986'da 129; 1987'de 245 olay seviyesine ulaşmıştır. Bu sayılar, devletin olağanüstü 
hal rejimini uygulama zorunluluğunun başlangıç rakamlandır. 

Bu olaylar esnasında, 180 asker, 6 polis, 10 gönüllü köy korucusu şehit olmuş, 413 vatandaşı
mız hayatını kaybetmiştir. 282 terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Bu istatistikî sonuçlarla devletin başlatmış olduğu olağanüstü hal rejiminin 20 nci kez uzatıl
masına ilişkin Hükümet talebinin gündeme geldiği şu andaki dönem sonuçlan gözden geçirildiğin
de, Hükümetin, sürenin uzatımındaki haklı gerekçesi daha iyi anlaşılacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü halin 19 uncu uzatımına ilişkin istatistik! 
sonuçlarını arz etmek istiyorum. Ülkemiz genelinde 19 Kasım 1993 ila 23 Şubat 1994 tarihleri ara
sında olağanüstü hal bölgesinde ve mücavir illerinde terör nitelikli 1 011 eylem gerçekleşmiştir. 
Bu eylemlerde, 10 polis, 122 asker, 24 geçici köy korucusu olmak üzere 156 güvenlik görevlimiz 
şehit olmuş, 300 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 49 polis, 270 asker ve 37 geçici köy korucusu 
olmak üzere 356 güvenlik görevlimizle 395 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yine aynı tarihler ara
sında olağanüstü hal bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 539 ölü, 12 yaralı ve sağ olmak 
üzere 2 442 terörist ele geçirilmiş, 43 terörist de örgütten kaçarak güvenlik kuvvetlerimize teslim 
olmuştur. 

1993 yılı içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen terör olaylarının yüzde 59'u olağanüstü 
hal bölgesinde meydana gelmiştir. Bu olaylar esnasında, Türkiye genelinde, 1993 yılında 801 
güvenlik görevlisi şehit olmuş, 1 624 güvenlik görevlisi yaralanmış, 1 549 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. Yapılan operasyonlarda 1 950 terörist ölü, 144 terörist yaralı, 14 026 militan ve sem
patizan da sağ olarak ele geçirilmiştir. Aynı dönem içerisinde olağanüstü hal bölgesinde ise, 676 
güvenlik görevlisi şehit olmuş, 1 358 güvenlik görevlisi yaralanmış, 1 215 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. Yapılan operasyonlarda 1 665 terörist ölü, 60 terörist yaralı, 7 320 militan ve sempa
tizan da sağ olarak ele geçirilmiştir. 

Bu istatistikî sonuçtan da anlaşılacağı üzere, terör hareketleri, özellikle Olağanüstü Hal Böl
gesinde odaklaşmış bulunmaktadır, Devletin, şu anda muhatap olduğu tehdidin, sadece rakamlar 
bazında dahi ne kadar önemli bir seviyede bulunduğu; bu tehdidin bölgede yaygınlaştırdığı korku, 
sindirme, yıldırma ve göçe zorlama gibi psikolojik ve ekonomik yönden verdiği zararlar da dikkate 
alındığında, hadisenin olağan durumda olmadığı; normal hukuk kuralları dönemi içerisinde hadi
seyle mücadelenin imkânsızlıkları ortadadır. 

PKK örgütü, eylemleriyle Olağanüstü Hal Bölgesindeki güvenlik önlemlerini zafiyete uğrata
bilmek için, metropol illerde bombalı eylem koymak suretiyle, dikkatleri başka yönlere çekme 
gayreti içine girmiştir. Bugün, Erzurum, Kars, İğdır ve Ağrı, terör hadiseleri bakımından bazı ola
ğanüstü hal illerini geride bırakmış bulunmaktadır. Örgüt, dış kamuoyunu etkileyebilmek için, faa
liyet gösterdiği bölgede, kurallar koyan, yasaklar uygulayan, siyasî parti faaliyetlerini sınırlandı
ran, basına sansür uygulayabilen bir güce ulaştığını vurgulamak arzusundadır. 

Demokratik kuralların, ülkemizin her yerinde noksansız uygulanması ve takip edilmesi, 
Hükümet olarak en büyük arzumuzdur. Ülkenin bir Anayasası mevcuttur ve yürürlüktedir. Bu 
Anayasada, ülkenin yönetim esaslarıyla birlikte, olağandışı yönetim şekillerinin sınırlan belirlen
miştir. 

Türkiye'nin şu anda bulunmuş olduğu durum, belli bir bölgesinde, Anayasal hakların belli 
oranlarda sınırlandırılarak, demokratik yapı içerisinde, bu sınırlamaların, normal düzene dönülün-
ceye kadar devamı da, gene Anayasanın öngördüğü ölçülerde mümkündür. 

Devletten, terörle birlikte siyasî sonuçlara ulaşmak isteyenler karşısında, devletin meşru 
savunma hakkı mevcuttur. Devlet meşru savunma hakkını kullanırken, uluslararası normlara 
uygun hareket etmek bilincinde olduğunun da farkındadır. 

Her zaman söylediğim gibi, devlet, PKK örgütü gibi hareket etmemektedir. PKK örgütü, hiç
bir kaide tanımamaktadır; çoluk çocuk demeden, küçük büyük demeden insanları öldürmekte ve 
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insanlık dışı hareketlerde bulunmaktadır. Halbuki, devlet, gerçekten, masumla örgütü ayırt etmek 
mecburiyetindedir. İşte bu hassasiyet içindedir devletimiz. 

Geçen gün Ankara'da, DEP Genel Merkezine bir bomba atılmıştır. Bunun üzerinde çeşitli 
şekillerde yorumlar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, halbuki, bomba hadisesi sadece DEP Genel Merkezine vaki olmamıştır; 
daha önce DYP il binasına da atılmıştır, aynı şekilde Refah Partisi binalarına atılmıştır, gene 
SHP'nin de binalarına bomba atılmıştır. 

Bunların hepsi bizim takibimizde. Bazılarının failleri ele geçirilmiştir; failleri ele geçirilme
yenler üzerinde de titizlikle durulmaktadır. 

Ben, geçen defaki beyanımda şunu söyledim : "Acaba 'Filan örgüt mü, filan örgüt mü, filan 
teşkilat mı?' gibi suallere karşı devlet, her türlü ihtimali göz önüne almak suretiyle tetkikatını, 
araştırmalarını yapmaktadır" Ondan sonra, bu sözlerimden gocunanlar oldu ve onlar da gerekli 
cevabı aldılar. 

Terörle birlikte siyasî sonuçlara ulaşmak isteyenler karşısında devletin meşru savunma hakkı 
mevcuttur. Devlet meşru savunma hakkını -demin de arz ettiğim gibi- kullanırken, uluslararası 
savunma normlarına uygun hareket etmektedir; bundan hiçbir surette şüpheniz olmasın. 

Bugün için suç sektörü haline gelmiş PKK terörü, ülkenin gündeminden çıkarılıncaya kadar, 
devlet, nizam ve intizama dönük tedbirlerin gevşetilmesinden yana değildir. Bu kararlılık, başka 
bir rejim anlayışına endekslenmemelidir. Tavizlerle devlet hayatının devamlılığı mümkün değildir. 
Kararlılıklar, devlet hayatının devamında esastır. Onun için, kararlı olacağız, cesur olacağız; cesa
retli olmak mecburiyetindeyiz. Devlet için bunu yapacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Temmuz 1987 tarihinden başlamak üzere, yirminci 
kez uzatımı için şu anda huzurunuzda bulunduğumuz olağanüstü hal uygulamasına ilişkin talebi
mizin haklı gerekçelerini, olağanüstü hal dönemi içerisindeki, sadece PKK terörünün eylemlerinin 
analizini yaparak konuşmama devam etmek istiyorum. 

19 Temmuz 1987 ila 31 Aralık 1993 tarihleri arasında; Türkiye genelinde toplam 8 996 PKK 
eylemi meydana gelmiştir. Bu eylemlerde; 1 480 asker, 128 polis, 455 geçici köy korucusu şehit 
olmuş, 2 624 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

PKK terörüne yönelik operasyonlarda, 4 082 terörist ölü, 268 terörist yaralı, 22 644 militan 
ve sempatizan da sağ olarak yakalanmıştır. 

1 Ocak ila 31 Aralık 1993 tarihleri arasında, Türkiye genelinde toplam 4 198 PKK eylemi 
meydana gelmiştir. Bu eylemlerde; 550 asker, 36 polis, 182 gönüllü köy korucusu şehit olmuş, 
1 325 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

PKK terörüne yönelik operasyonlarda, 1 817 terörist ölü, 130 terörist yaralı, 8 375 militan ve 
sempatizan da sağ olarak yakalanmıştır. 

Olağanüstü hal uygulandığı dönem içerisinde; 1993 yılının mevcut rakamları ile beş yıla 
yakın devam eden olağanüstü hal rakamları mukayese edildiğinde, Sayısal artışların mevcudiyeti 
hemen fark edilmektedir. 

Olaylar artmıştır; fakat, devletin mukavemeti güçlendirilirken, atılım haline reaksiyon kazan
dırılmıştır. Ancak, devletin reaksiyon durumunun işi sonuçlandırmaya dönük devamlılığı, olağa
nüstü hal süresinin uzatımıyla endekslidir. Bu nedenle, Hükümetçe, olağanüstü hal, bir dönem 
daha uzatılmak istenmektedir. 

— 83 — 



T.B.M.M. B : 76 24 .2 .1994 O : 1 

Dış ülkelerle yapılan diplomatik görüşmeler sonucu bazı Avrupa ülkelerinde faaliyetleri 
yasaklanan örgütün, büyük ölçüde lojistik imkânları ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte, ülkemiz 
sınırlarında ve Kuzey Irak'ta, kara ve hava harekâtlanyla, eğitim ve barınma alanlarına yönelik 
yapılan operasyonlarda da örgüt, büyük zayiata uğratılmıştır. Nitekim, geçen defa Zeli'ye ve diğer 
kamplara yapılan -Silahlı Kuvvetlerin- hava harekatı, başarılı olmuştur. 

Üzerinde şöyle veyahut böyle münakaşalar yapılmaktadır. Esasen, elbette örgüt bunu küçük 
göstermeye çalışacaktır, çalışmaktadır da değerli arkadaşlar; çünkü, örgüt, her başarlı hareketi eğer 
küçük göstermezse, o tarafta, o zaman taraftarını ayakta tutması mümkün değildir. Nitekim, kaç
malar meydana gelecektir, iltihaklar olmayacaktır. Onun için, başarılı Zeli harekatı, aynı zamanda, 
devletin kararlılığını gösterme bakımından önem arz etmektedir. Demek ki, devlet, uzak bir yerde 
olan Zeli'ye gerekli harekâtı bütün Türk Milletinin alkışlaması icap etmektedir. 

Örgütün, bu gelişmeler akabinde gerçekleştirdiği eylemlerle, yeniden kamuoyu yaratmaya, 
dikkati kendi üzerine çekmeye çalıştığı görülmektedir. Esasen, büyük şehirlerimizde yapılan birta
kım harekatlar var. Esasında -tabiri caizse- bunlar erkekçe hareketler değil, sinsice, kahpece hare
ketlerdir. Geliyorsunuz, oraya, gizlice bomba koyuyorsunuz... Bu, marifet değil ki!. 

Değerli arkadaşlarım, esasında sinsice birtakım hareketlere girişmek suretiyle güneydoğuda 
ve doğuda başarısız olan, silinmeye mahkûm olan bu PKK terörü, şehirlerde çeşitli şekillerde, bir
takım yerlere bombalar koymak suretiyle devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Oradan kimin geçece
ği, oraya kimin geleceği belli değildir. Nitekim, gördünüz, Tuzla'da, hepimizin yüreğini dilhun 
eden hadise oldu. Genç asteğmenler okuldan çıkmışlar, hafta sonunda evlerine veyahut alışverişe 
gidecekler; orada, sabah, daha evvel kontrol yapılmış; ama, çöp kutusuna konan bombanın patla
ması sonucu, bu 5 yedeksubay namzetimiz parçalanmış, şehit olmuştur. Şimdi, bu hadise, insanlı
ğın ayıbı değil mi değerli arkadaşlarım?!.. Bunun karşısında herkesin reaksiyon göstermesi icap 
etmez mi?!.. Kanunlardan, hele hele kanunlardan istifade etmek suretiyle, bu çatının altına giren 
partilerin hepsinin buna reaksiyon göstermesi icap eder. Hele hele, bütçeden de para alan bu parti
lerden birinin genel başkam kalkacak, bu hadiseyle alay edecek(!) işte bizim reaksiyonumuz bu, 
değerli arkadaşlarım. Onun için hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu terör hareketini, insanlık dışı bu 
hareketi telin edeceğiz, gerekli feryadı göstereceğiz. Bizim reaksiyonumuz bu, değerli arkadaşlar. 

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yerel seçimlerin ve yaklaşmakta olan Nevruz gününün 
örgüt tarafından istismar.edilmek suretiyle, kitleler üzerinde baskı kurularak, kanlı eylemlere 
tevessül edileceği değerlendirilmekte, PKK terör örgütü, bu nedenle, belediye başkan ve encümen 
adayları üzerinde şimdiden tehdit ortamı oluşturarak, halka, kendilerine sempati duyan kişileri des
teklemeleri yönünde baskı yapmaktadır. 

Güvenlik güçlerinin bu kış dönemi içerisinde planladıkları operasyonlar devam etmektedir. 
Bu operasyonlar için ihtiyaç duyulan hukukî şartlar, olağanüstü hal mevzuatı kapsamındadır. Dev
letin, böylesine atılım haline geçirilmiş olduğu bir dönemde, Yüce Meclisten bu sürenin uzatımını, 
Hükümet olarak talep etmiş bulunmaktayız. Ulusal uzlaşmanın ve mutabakatın böylesine güçlü 
olduğu bir esnada, olağanüstü hal uygulamasına devam edilmesinin, PKK terör örgütünün aleyhin- . 
de olacağını, örgüt de iyi bilmektedir. Bu nedenle, halkın, korkuya dayalı desteğini sağlamaya 
dönük gayretlerinin işe yaramadığının ve yaramayacağının bilinmesinde fayda vardır. Devletin 
böyle bir oyuna gelme niyeti yoktur; gelmesi de mümkün değildir. Terör ülke gündeminden çıkarı
lıncaya kadar mücadele sürdürülecektir. Bu mücadelenin ihtiyaç duyduğu her türlü yasal tedbirler, 
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devlet tarafından mutlaka uygulanacaktır. Bu sorun, artık devletin önemli bir sorunudur, ulusal 
uzlaşmanın en çok ihtiyaç duyduğu bir sorundur, her türlü siyasî çıkarın üzerinde olan bir sorun
dur. Hükümetin meseleye bakış tarzı da budur. Böyle bir uygulamanın, hiçbir hükümet, şartlar 
yerine gelmeksizin, savunucusu olamaz. Teröre taviz verilerek siyaset de yapılamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu şartlar altında, ülke düzeyinde kamu güvenliği ve 
esenliğinin devamı için, insan haklarına ve hukuka saygılı kalınarak, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde var olan anlayış birliğinin paralelinde, siyasî iradenin kararlılığı doğrultusunda, terörle müca
delenin sürdürülebilmesi için, mevcut olağanüstü hal uygulamasının bir dönem daha uzatılması 
gerektiğine olan inancımı belirterek, Hükümetin bu teklifini desteklemenizi bekliyor ve Yüce Mec
lisin Sayın Başkanını ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ural Köklü, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ola

ğanüstü halin 4 ay daha uzatılması yönündeki Başbakanlık tezkeresi hakkında, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum, düşüncelerimizi arz edeceğim. Saygılarımı suna
rım. 

Türkiye Cumhuriyetini bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen, amansız, acımasız, kan içen 
bir terörle karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde, yirminci kez, olağanüstü halin 4 ay daha uza
tılması yönündeki fikirlerimizi söyleyeceğiz. Yalnız, bu konuda, kesinlikle, serinkanlı, çok dikkatli 
bir şekilde, mutabakat sağlayabileceğimiz birtakım görüşleri sergilemek zorundayız. 

Bir kere, Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet var olacaktır; hiç kimsenin, hiçbir gücün Türkiye 
Cumhuriyetini yok etmeye gücü yetmeyecektir. (Alkışlar) 

Bütün uluslar, meselelerini, her zaman, birlik ve beraberliklerini sağlayarak halledebilmişler
dir. Bu birlik ve beraberliği sağlayabilmek de, herkesin, ulusun geleceğini ilgilendiren bu terör 
sorunu karşısında, en dürüstçe, en korkusuzca, en bilinçli bir şekilde bildiklerini ortaya koymasıyla 
mümkündür. Bu mutabakatı sağlamak ve sorunu çözmek zorundayız, bu konuda bir konsensüse 
ulaşmak zorundayız. 

Evet, Türkiye Cumhuriyetinin baş sorunu terördür. Terör, kan içmektedir. Terör, çoluk çocuk 
demeden, öğretmen demeden, suçlu suçsuz demeden, asker sivil demeden, her yere mümkün oldu
ğunca dehşet saçmakta ve bu şekilde, korku ve panik yaymaya çalışmaktadır. Amacı, devletin 
gücünü zayıflatmak, halkın birliğini, bütünlüğünü zayıflatmak, korkunun kol gezmesini temin 
etmek, neticede emeline ulaşıp, o memleketi bölmek, parçalamaktır. 

Hepimizin de bildiği gibi, terör örgütü, tüm demokratik yaşamımızı mümkün olduğunca yok 
etmeye çalışmaktadır. Basınımız tehdit altında bulundurulmaktadır; partiler tehdit altında bulundu
rulmaktadır; insanlar tehdit altında bulundurulmaktadır. 

Bu terör hadisesini elbette bizler çözeceğiz; hiç kimse aydan gelip çözemeyecek, yine bu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çözecek ve bizler, partiler çözeceğiz. 

Bu terörün çözümlenebilmesi için, ilk önce, terörün oluşmasındaki etkenleri, yine, kısaca bir 
gözden geçirmek zorundayız. 

Terörün oluşumu, sadece Türkiye'ye mahsus bir hadise değildir; terör Türkiye'de icat edilme-
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mistir. Bu terör hadisesi, dünyanın çeşitli ülkelerinde de zaman zaman fazlalaşmış ve alevlenmiş
tir. Buna karşı çözüm tarzında, dünyada terör karşısında basan elde etmiş ulusların birtakım biri
kimlerini de muhakkak göz önünde bulundurmak zorundayız. 

Terörün oluşmasında, dış güçler, elbette ki birinci etkendir, ama, herkes kendi evini süpürmek 
zorundadır, herkes kendi memleketindeki birtakım sorunları zamanı geldiğinde halletmek zorunda
dır... Bu sorunlar halledilmediği zaman, komşularımızın veyahut gelişmesini tamamlayamamış 
ülkelerin sırtından geçinmeye çalışan güçlü emperyalist ülkelerin dünyada bir tek amacı vardır; o 
da hepimizin bildiği gibi, böl, parçala ve yönet taktiğidir. 

Herşeyden önce, bizler, yetmiş yıl önce, Asya, Afrika ve Avrupa üçgeninin ortasında bulunan 
ve kültürel zenginlikleri bir hazine olarak taşıyan Anadolu'nun üzerinde, birtakım etnik grupların, 
farklı kültürel etkinliklerin ve zenginliklerin üzerinde, diğer güçlü ülkelerin halklarına da örnek 
olacak bir Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Bu Türkiye Cumhuriyetinin gelişmesi, bir birlik ve 
bütünlük halinde yaşaması, üniter devlet olması, Atatürkçülük ilkeleriyle saptanmıştır. Atatürk 
ilkeleri, Türkiye Cumhuriyetini, her zaman için esenliğe götürecek olan ilkelerdir. Biz bu ilkelerin 
hiçbirinden taviz verilmesi taraftarı değiliz; her zaman ilkeleri koruyacağız, kollayacağız ve ileriye 
götüreceğiz. 

Tabiî ki, bu sırada da dünyada birtakım mikro milliyetçiliğin kol gezdiği bir dönemde, elbet-
teki bu teröre katkısı olduğunu düşünebiliriz; ama bunların hiçbiri, bu terör hadisesinin oluşmasın
da, bizlerin tam manasıyla görevlerimizi tam yaptık diye, görevlerimizi tam olarak başarabildik 
diye neticelehdiremeyiz. 

Her şeyden önce, çözüm, demokratik anlayıştadır. Çözümün demokratik anlayışını şu şekilde 
vurgulamak istiyorum: Teröriste karşı yapılacak bir militarist mücadele vardır; suçlular kesinlikle 
yakalanacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti bu terörün üstesinden gelecektir; ama, teröriste çiçek ata
cak da değildir. Bu terörü yok edecek olan mademki halktır, mademki Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir; o zaman biz, herşeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, halk içerisinde de, fikir 
ve düşünce özgürlüğü bazında, herkesin düşüncelerini korkmadan söyleyebileceği bir ortamı yarat
mak zorundayız. 

Demokrasiyi terörist için değil, demokrasiyi halkımız için istiyorum ve şu nedenle halkımız 
için istiyorum : En azından, demokrat bir zihniyetin, demokratik ilkelerin güvencesi altında olan 
halkımız, bu terörü yenecektir. Bir kere, halkımız arasında konsensüsün sağlanabilmesi için, halkı 
bilgilendirmek zorundayız. Mademki halka güvenmek zorundayız, halkımızı, bu teröristlerin ne 
istediğini, terörizmin neyi amaçladığı ve hedeflediği konusunda bilgilendirmek zorundayız. Bunun 
için iletişim araçlarımız, bunun için basınımız, bunun için yayın organlarımız ve Parlamentomuz 
tam bir birlik ve mutabakatı sağlayacaktır. 

Tabiî ki Türkiye, dünyadan kopuk bir yerde değildir. Terörü yenebilmek için dünya kamuo
yunu arkamıza almak zorundayız, Türk kamuoyunu arkamıza almak zorundayız, halkımızın deste
ğini arkamıza almak zorundayız. Bunları yapabilmek için de, Türkiye Cumhuriyeti, gerek dış poli
tikasıyla gerek iç politikasıyla, -yine konuşmamın başında da söylediğim gibi- gerek yetmiş yıl 
önce kurulmuş olan Atatürk ilkeleriyle ve laiklik anlayışıyla, gerek özgürlük anlayışıyla, gerek 
eşitlik anlayışıyla, gerek sosyal adalet anlayışıyla ve sosyal hukuk anlayışıyla, gerçekten, Türki
ye'nin her köşesindeki vatandaşını sevgiyle kucaklayacaktır. Biz, ancak bu kucaklama neticesinde 
terör karşısındaki haklılığımızı kabul ettireceğiz. Nitekim, Hükümetimizin başarılı faaliyetleri neti
cesinde biz, dünya kamuoyuna, PKK'yı, her şeyden önce bir terör örgütü olarak kabul ettirmiş 
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dunımdayız. Bu, büyük bir basandır, iyi bir adımdır; çünkü, bu kabul neticesinde, en azından bu 
terör örgütünü milliyetçi bir örgütmüş gibi gören güçlerin, destek veren güçlerin, bir noktada onla
ra maddî imkânlar sağlayan güçlerin kökü kurutulmuş olmaktadır. 

Diyeceğiz ki, "halkımızın bilinçlendirilmesi, iletişimin kurulması için eğitim..." 

Eğitim, terörü yenecek olan bir faaliyettir. Gerçekten, eğitimde de birtakım çağdaş ilerlemele
ri sağlayamadık. Ne zaman ki demokratik ilkelerden, Atatürk ilkelerinden gerilemeler yaptık, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini bir kenara bıraktık; ne zaman ki ara rejimlerden geçtik, demokrasiyi 
bir kenarda bulundurduk; işte o zaman terör hareketleri Türkiye'de daha çok gelişmeye başlamıştır. 

Buradan şunu vurgulamak istiyorum: Terörizmin panzehiri, kesinlikle daha çok demokrasi, 
halkı gerçekten bilinçlendirme ve bilgilendirmedir. Bugün kapalı okullarımızı açmak zorundayız, 
bugün eğitimimizi tam manasıyla belli seviyelere getirmek zorundayız. Bu PKK terörü karşısında, 
onun kucağına itmemek için, devletimiz, kesinlikle, okul yüzü görmeyen insanlarımıza sahip çık
mak zorundadır. Hakkı olan bu demokratik hakları elde ettiği zaman, halkımızın, devletine olan 
saygınlığı, devletine olan güveni daha fazla olacaktır. 

Hükümetimiz, terör karşısında azimli bir mücadele vermektedir. Gerçekten de Hükümetimiz, 
daha önce Sayın Bakanımızın da söylediği gibi, Zeli Kampına yapmış olduğu baskınla, en azından, 
dünya kamuoyuna ve Türk kamuoyuna kararlılığını anlatmaya çalışmıştır. Daha önceleri PKK 
gelir, basar, giderdi... Şimdi yöntem, bulundukları yerde onlann üzerlerine gitmektir. Bu,.mücade
lenin daha kararlı, daha büyük boyutlu olarak bir yerlere vardığının göstergesidir. Mücadele öyle 
bir kızgın döneme gelmiştir ki, mücadelenin bu kızgın döneminde bu iş halledilecektir. Bu işin 
halledilebilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, olağanüstü halin uzatılması yönünde 
yine müspet oy vereceğine inanıyorum. 

REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Siz verecek misiniz?.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Muhalefetteyken öyle demiyordunuz ama... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Evet, vereceğiz. Herhalde burada, Türkiye Cumhuriyetinin 
varlığını yokluğunu konuşuyoruz(î) (SHP sıralarından alkışlar) 

Muhalefetken Türkiye Cumhuriyetinin terör hadisesine üç beş tane eşkıya olarak bakıldığı 
dönemde gerekli tedbirler alınmış olsaydı, belki bu zamana kadar bu işler uzamazdı. Toplumsal bir 
hareketi... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İki buçuk senedir niye tedbir almadınız?! 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — O zaman devletin polisini, devletin güvenlik güçlerini suçladı
nız... 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) —• Bakın... (ANAP sıralanndan gürültüler) Bakın... Ben, kesinlik
le bu konu üzerinde, konuyu, politik malzeme yaparak konuşmuyorum. Bu sorun hepimizindir. 

Ve şunu da söylüyorum: Biz, kesinlikle, Atatürk ilkelerinin koyduğu bazda, dış politikamızı, 
gerçekten komşularımızla "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışı içerisinde götürebilmiş olsaydık; 
şimdi, komşularımızla geçinmez gibi kötü bir duruma düşmeyecektik. Bugün, bu PKK hadisesi, 
Körfez Savaşından sonra daha da çok alevlenmiş ve büyümüştür. Bunu da gözden ırak tutmaya
lım; ama, ben burada, herhangi bir partiye veya hükümete suçlama yapmıyorum. Bu sorunu, 
muhakkak, hep beraber halledeceğiz; ANAP'lısıyla, Doğru Yol Partilisiyle, SHP'lisiyle, Refah Par-
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tilisiyle, CHP'lisiyle... Bu sorun, hepimizin varlığı sorunudur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)—Şimdiye kadar niye oy vermediniz? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Daha evvel oy vermediniz!.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Beraberlik ifade ederken itiraz olur mu?.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bu memleketin varlığı için, hiç kimse, hiçbir parti, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partiden daha ulusçu olduğunu, halkım daha fazla sevdiğine dair iddiada buluna
maz. (SHP sıralarından alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sevsinler seni!.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Biz, parti olarak, tüm bu partileri, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlan görüyoruz. Bu terör olayını çözeceksek, yine, hep beraber, el ele verip, bir mutabakat 
yaratarak çözeceğiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Oy verin o zaman.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bakın, ben şunu anlatmak istiyorum: Bu terör hadisesinin 
çözümü için gerekli olan iki husus vardır: Bir tanesi, kesinlikle, terör örgütüne karşı yürütülecek 
militarist harekettir, bundan tırnak kadar taviz verilmez, devamlı üzerine hücum edilecektir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İkinci bir hareketi de gözden ırak tutmayalım. Diyorum ki, bu memleket hepimizin; bu mem
lekette, bu terörizm, bu halkla yenilecekse, bu halk da demokrat yaşamaya layıktır. Onun için, hal
kımıza, "Kürt'tür, Türk'tür, Alevî'dir, Sünnî'dir" diye ayrılık yaratacak şekilde, bir potansiyel suçlu 
olarak, hiç kimsenin yanaşmaya hakkı yoktur. Halkımıza, kesinlikle, çağdaş insan hakları doğrul
tusunda, insanca yaşama hakkını, bu Türkiye Cumhuriyeti Meclisi vermek zorundadır. Ben, bunla
rı söylemek istiyorum. 

Eğer nihaî çözüme ulaşacaksak, eğer bu Türkiye'de bir daha terör olmasın diyorsak, biz bu 
uygulamayı yapmak zorundayız; Türkiye'yi, muhakkak, demokratik çözüme kavuşturmak zorun
dayız. Ben, bunları vurgulamak istiyorum, iki tane farklılığı göstermek istiyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Aferin, bugün iyi konuşuyorsun: 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — SHP'den kaç kişi "evet" diyecek, onu söyle. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Sevgili dostlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben, bura

da, Grubum adına görüşlerimi sergiledim. Grubum, olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasına 
olumlu oy verecektir. 

Memleketimiz sağ olsun!.. 
Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; bu akşam, olağanüstü hal uygulamasının dört ay daha uzatılması konusunu 
görüşüyoruz. Bu, aynı konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan 20 nci görüş
medir. 

— 88 — 



T.B.M.M. B : 76 24.12.1994 O : 1 

Maalesef, bu görüşmeye başlarken, gene, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına, Bingöl'de, 
Tuzla'da, Mardin'de, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Kars'ta ve Şırnak'ta şehit olan 100'e yakın güvenlik 
görevlimizin ve 200'den fazla masum vatandaşımızın hatıralan önünde tazimle söze başlamak 
zorunda kalıyorum. Çünkü, geçen defaki olağanüstü hal görüşmelerinden bugüne kadar geçen süre 
içerisinde, maalesef,- Türkiye Cumhuriyetinin kaybı, yüzlerle ifade edilecek rakamlara ulaşma 
durumundadır. 

Şimdi, Hükümetin görüşlerini dinlerken, ben, bu görüşlerin, hiçbir siyasî kaygıya kapılma
dan, doğrudan doğruya gerçeklere objektif bir sadakat ruhuyla hazırlanmış olduğunu gördüm; bu 
hazırlığı yapanlara da, buradan bir muhalefet sözcüsü olarak teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sayın İçişleri Bakanının ortaya koyduğu tablo, gerçeğin çarpıtılmamış, mevcut durumu iyi 
resmetmiş bir tablosudur. O sebeple, biz de, Türkiye'de olağanüstü halin bir müddet daha devam 
etmesi zorunluluğuna katılıyoruz. Ama, bu tabloyu burada gözler önüne seren Sayın içişleri Baka
nımız, salondan çıktıktan sonra, konuşmasının tutanaklarını Sayın Başbakana da iletirse, Türki
ye'ye gerçekten daha iyi bir hizmet yapmış olacaktır. Çünkü, Sayın Başbakanın, aylardan beri 
meydanlarda sergilediği, televizyonlarda sergilediği görüntülerle ve çizdiği pembe tablolar ile 
biraz önce Hükümet adına burada yapılan konuşma, taban tabana zıttır. Esasen mesele, Sayın Baş
bakanın terör konusunu bir siyasî malzeme olarak kullanma hevesiyle çarpıttığı pembelikte olsay
dı, Hükümetin, olağanüstü halin dört ay daha uzatılması talebiyle Yüce Meclisin huzuruna gelme
sine ihtiyaç kalmazdı. 

Önümde bazı tarihler var; en son şubat ayının 11 inci günü, Sayın Başbakan, İstanbul'da, işa
damlarının huzurunda diyor ki, "artık, terör bitti, şimdi sıra ekonomiye geldi." Bugün 24 Şubat; 24 
Şubat gününe kadar geçen 13 gün içerisinde değil, sadece bu akşam teröre kurban verdiğimiz 
güvenlik kuvvetleri, mensubu, asker ve vatandaş sayısı bir düzineden fazladır. 

Değerli arkadaşlarım, terörle ilgili teşhisleri, uygulamaları, günlük siyasetin gerektirdiği 
kötümserlikler veya iyimserlikler içerisinde ele almak, hiçbir zaman, Türkiye'yi sonuca götürme
yecektir. BUj son aylarda en fazla yapılan hatadır. 

Ben, 1984 yılından beri, Türkiye'de terörle mücadele eden, gelmiş geçmiş bütün hükümetle
rin, meseleyi sadece bir hükümet meselesi olarak görmediklerine, meseleyi sadece iktidarın omuz-
layıp çözümleyeceği bir mesele olarak görmediklerine tanıklık ediyorum; ama, 50 nci Hükümet 
döneminde bu kuralın dışına çıkılmıştır; bugüne kadar görülmemiş bir tarzda, meselenin basan tar
zında millete sunulabilecek bölümleri, Hükümet tarafından, hatta Hükümet de değil, Hükümeti de 
dışlayarak tek başına Başbakan tarafından üstlenilmeye çalışılmış; ama, sorumluluk gerektiren 
yönlerinde, daima "bu mesele Meclise aittir, bu mesele devlete aittir" gibi sloganlar geliştirilmiştir. 
Keşke, bu akşam burada Sayın içişleri Bakanının ortaya koyduğu ölçüler, Başbakanın da benimse
diği ölçüler olsaydı. O zaman, terörle ilgili konularda muhalefetin katkılan, tarafsız kamuoyunun.'" 
katkılan ve topluma yön veren birçok kuruluşlann katkılan çok daha olumlu sağlanabilirdi. 

Değerli arkadaşlanm, Hükümetin biraz önce takdirlerimi ifade ettiğim beyanlannda katılma
dığım bir hıisusu da, tutanaklara geçmesi bakımından açıklamak durumundayım; o husus şudur: 

Sayın içişleri Bakanı, "1984 yılında bölücü terör olaylan ilk defa ortaya çıktığı zaman bazı 
teşhis yanlışlıklan yapıldı, bazı tepkisizlikler görüldü, olaylann kontrol altına alınmasında gecik
meler oldu. Onun için, olaylar, 1984'ten 1987'ye kadar tırmanarak gelişti. Neticede, 1987 yılında 
olağanüstü hal rejimine geçme zorunluğu doğdu" gibi bir ifadede bulundu. Bu ifade yanlıştır; çün-
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kü, 1984 yılında PKK terör örgütü ilk eylemlerini sahneye koyduğu zaman Türkiye'de sıkıyönetim 
vardı, Türkiye'nin her yerinde sıkıyönetim vardı. Anavatan Partisi İktidarının her konudaki başarı
larını küçümsemek için, Anavatan Partisinin Türkiye'yi hangi şartlarda devraldığına kadirşinaslık
la bakmak lazım; yani, gerçeği iyi tespit etmek lazım. 

1983 yılında Anavatan Partisi iktidar olduğu zaman, ne ekonomi 1991'de bugünkü İktidara 
devredildiği noktadaydı ne güvenlik şartları bugünkü gibiydi ne de demokratik şartlar bugünkü 
gibiydi, Türkiye'de bütün illerde sıkıyönetim vardı. Sıkıyönetim şartlan içerisinde yapılabilen 
mücadele 1987'ye kadar yapılmıştır, olay hiçbir surette küçümsenmemiştir; hatta, demokratik hak
ların daha iyi kullanılabilmesi için de özel olarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Kanunu çıkarıl
mış ve 1987'de uygulamaya konulmuştur. eğer, terör olaylarıyla ilgili rakamlara bakılırsa, zaten, 
1984-1987 arasında, öyle, Türkiye'yi ayağa kaldıracak ölçüde yaygın bir terör hareketinin bulun
madığı görülür. 

Şimdi, meseleye, terörün Türkiye'deki tarihî boyutu içerisinde baktığımız vakit, gene gerçek
leri çarpıtmadan bir sonuca varacak isek, terörün asıl büyük yaygınlık kazandığı dönemin, 1991 
seçimleri sonrası olduğunu tespit ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 öncesinde teröre kurban giden güvenlik gücü mensupları, askerler 
ve masum vatandaşların sayılarının toplamı, 1991'de 49 uncu Hükümetin göreve gelişinden bugü
ne kadar geçen olaylarda ölenlerin sayısının ancak üçte ikisi oranındadır. 1984'ten 1991'e kadar 
olan toplam hadiseler, son iki yıldaki hadiselerin sayısından çok daha azdir; rakamlar ortada. 

Şimdi, son günlerde, Hükümet tarafından, bazı rakamlarla, bazı istatistikî hesaplar yapılmak 
suretiyle olaylar çarpıtılmaya çalışılıyor, yakalanan terörist sayılarında mukayeseler yapılıyor; 
ama, o yapılırken, işin öbür tarafı, verdiğimiz kayıplar, şehitler unutuluyor. Daha dün Sayın Hükü
met Sözcüsünün yaptığı basın toplantısında da aynı çarpık hesaplama ortaya konulmuştur; kamuo
yu böyle yanıltılıyor. 

Terörün birinci dönemi 1991 seçimleriyle noktalanmıştır ve 20 Ekim 1991 seçimlerinde Tür
kiye'de terör yok değildi, vardı; ama terör, bizim daha önce de defaatle ifade ettiğimiz gibi, gerçe
ğin bir belgesi olarak ifade ettiğimiz gibi, Cudi Dağına hapsedilmiş vaziyetteydi; terör örgütü, 
Türkiye'nin genelinde eylem koyamaz vaziyetteydi; terör örgütü, Türkiye'de yapılan seçimlere her
hangi bir gölge düşürecek kudrete, güce sahip değildi. O günkü İktidarın her yaptığı işe "hayır" 
diyen, o günkü İktidarla ölüm kalım savaşına girmiş gibi, siyasî hayatımızın alışık olmadığı dozda 
muhalefet yapan siyasî partiler dahil, olağanüstü hal bölgesinin bütün köylerinde serbestçe propa
gandalarını yapabildiler, flamalarını asabildiler, bayraklarını çekebildiler; ama bugün, bizim âdeta 
bayram yeri gibi teslim ettiğimiz bu Türkiye'de, eşkıyanın Gudi Dağına hapsedilmiş olduğu bir 
Türkiye'den, darbe söylentileri ile kaygıların dile getirildiği gibi Türkiye'ye gelinmiş vaziyette. 
Olağanüstü halin görüşüldüğü gün, beş ayrı vilayette on vatandaşımızın ve güvenlik gücü mensu
bumuzun şehit edildiği bir döneme gelmiş bulunuyoruz. 

Bu birinci, dönemden sonra, terörle mücadelenin ikinci dönemine, Doğru Yol Partisi -SHP 
Hükümeti girdi. Doğru Yol Partisi- SHP Hükümeti, eskiden Anavatan Partisi iktidarının aldığı her 
tedbirin karşısına çıkan, her eşkıya cenazesinde PKK bayrağının arkasında yürüyen birtakım insan
ları buraya getirdi, Meclisin çatısı altına taşıdı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bununla yetinmediler, aynı kişileri Hükümetin içine soktular; ikinci dönem böyle açıldı. 
(SHP sıralarından "kim?" sesi) 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, kim olduğunu ifade edeceğim. Şimdi sizin Hükümetinizin, Baş-
bakırimızın, İçişleri Bakanınızın vatan haini ilan ettiği bazı milletvekilleri var, onlar. Bu vatan hai
ni ilan ettiğiniz milletvekillerinin hangi dosyasına dayanarak onları vatan haini ilan ediyorsunuz; 
yani, Tuzla olaylarıyla ilgili sözlerinden dolayı mı; yoksa, başka bildiğiniz şeyler de mi var? 
Benim bildiğim kadarıyla, bugün itibariyle, mesai saatleri içinde, Tuzla olayına gösterdiği tepkiler 
veya asker kaçaklarını tebrik etmesi olayı veya PKK'nın açıktan savunuculuğuna soyunmuş olma
sından dolayı, Hatip Dicle hakkında hiçbir tezkere Meclise intikal etmemiştir, hiçbir savcıdan bir 
başvuru olmamıştır. Hem kişiyi vatan haini ilan ediyorsunuz kendi kendinize, hem de Hükümet 
olarak üzerinize düşen görevi yapmıyorsunuz. Bir başbakan bu kadar ciddiyetsiz davranabilir mi? 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Doğru Yol Partisi Grubunda bağırıp çağırarak, "şunlar vatan hâinidir, bu çatının altından git
sin" diye gösteri yapacaksınız, televizyonlar bunları gösterecek;" peki, sizin Hükümetinizin adalet 
Bakanı, "acaba savcılar bu konularda bir soruşturma açtılar mı" diye takip ediyor mu; savcılar 
görevini yapmıyorsa, onlarla ilgili bir işlem yapıyor mu? Hiçbirini yapmamış ve ben bunu özel 
olarak tespit ettiğim için söylüyorum; bugün saat 17.00'ye kadar, Meclise bu konuda herhangi bir 
tezkere intikal etmedi. 

Demek ki, bu kişileri Meclis çatısı altında vatan haini ilan etmenize sebep olan fiiller, daha 
önceki fiillerdir. Nedir onlar: Sayın Başbakan da söylüyor, "dokunulmazlıkları komisyonda kaldı
rıldı, bunlara öncülük edeceğiz, artık bunları Meclis çatısının dışına atacağız" diyor. Hangi dosya
lar. Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda görüşülen dosyaların 
ve Hatip Dicle dahil, DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sebep olan olay
ların tamamı, 20 Ekim 1991 tarihinden eski olaylardır. Daha sonraki olaylarla ilgili hiçbir takibata 
geçmemişsiniz, hiçbir tezkereyi Meclise intikal ettirmemişsiniz. 

Demek ki, bugün vatan haini diye köşeye attığınız kişiler, 1991 öncesinde de aynı fiilleri işle
mişlerdi; siz, onlarla hükümet kurmaktan çekinmediniz, onları bağnnıza bastınız ve onların her 
dediğini Nevruz 1991'e kadar da yerine getirdiniz, devlette kadrolaşmalarına fırsat verdiniz, bunla
rın taraftarlarının, hem de kendilerinden para alınmak suretiyle, devlet kadrolarına yerleşmelerine 
sebep oldunuz; bunları biz muhalefet olarak her dile getirişimizde karşı çıktınız. 

Ben şimdi soruyorum: Sayın Başbakan, geçen toplantıda, yani olağanüstü halin uzatılmasıyla 
ilgili geçen toplantı öncesinde bir beyanda bulunmuş, "devlette, tespit ettiğimiz 903 adet PKK yan
lısı var" diye. Bugüne kadar -dört aydan beri- bunlardan kaç tanesinin görevine son verdiniz, kaç 
tanesini yargıya teslim ettiniz? • 

Değerli arkadaşlarım, Nevruz olayına kadar, sizler, PKK örgütünü, âdeta, yasal bir örgütmüş 
gibi, Hükümetin, Koalisyonun dışarıdaki ortağı haline getirdiniz. Bu tarihî sorumluluğu hiçbir 
surette üzerinizden atamazsınız. En azından, bu konudaki sorumluluğunuzu kabul ederek, bundan 
sonrası için teşhislerinizi düzeltme şansınız olabilir; evvela gerçeği kabul edelim. 

Nevruz olayında, yöre halkı, adeta, PKK'ya teslim edildi, "hep beraber bayram yapalım" diye; 
tabiî, ölçü kaçırılınca, mecbur kalındı, Nevruz olaylarından sonra üçüncü dönem başladı -Mart 
1992'ye kadar ki dönem- dünyanın birçok yerinde, Türkiye'yi müşkül durumda bırakacak bazı 
eylemlere geçildi, bazı uygulamalara geçildi, yöre halkına da büyük sıkıntılar veren uygulamalara 
geçildi. Yani, Hükümet kurarken yapılan hata, nasıl, PKK'nın taraftarlarının devlete sızmasına 
sebep olmuşsa, "Onları söküp atacağız" derken yapılan hatalar da, vatandaşları PKK'nın kucağına 
itmek gibi sonuçlar doğurdu. 
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Mart 1992'ye gelindiğinde de, bir ateşkes yaptınız -bu, benim iddiam değil, bugünkü Başba
kanın iddiası- ve Sayın Başbakana soruyorum sekiz aydan beri, "ateşkes olayıyla ilgili söylediğiniz 
sözler doğru mu, yanlış mı?" diye; bir kelimeyle cevap verecek, doğru veya yanlış diyecek; ama, 
bugüne kadar bir cevap vermedi; bugün gene soruyorum. Tabiî, Başbakan burada olmayınca cevap 
vermez diyemezsiniz; o Başbakanla birlikte yürütme görevini üstlenmiş olan sayın bakanlardan 
herhangi birisi gelip bu konuda benim soruma cevap verebilir. Eğer bu cevabı vermezseniz, ateş
kesin yapılmış olduğunu kabul etmek durumunda olursunuz. Bu da tarihî bir sorumluluktur. Bunla
rın hepsini tutanaklarda tespit ediyoruz. Gerektiği zaman, bu Meclis çatısı altında bu fikirleri pay
laşacak gerekli gücü bulduğumuz zaman, bunların sorumluları Yüce Divana çıkarılacaktır; bunu 
bir kere daha tekrarlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ateşkes sonrası bir başka şey oldu; 33 askerimizin şehit edilmesinden sonra, PKK, bölgede 
kural koyucu hale geldi. Bu da, terörün en şiddetli aşamasıdır. Şu anda da PKK'nın bölgedeki 
kural koyuculuğu, maalesef devam etmektedir. 

İşadamlarının huzurunda, İstanbul'da, gidip de, "terörü bitirdim, artık ekonomiye dönüyorum" 
sözünü söyleyen Sayın Başbakana soruyorum : 

Geçen defaki oturumda Hükümetin çizdiği tablo burada; bu tablodan hangisi düzelmiş bugü
ne kadar da, terörü bitirmiş oluyorsunuz? Yani, bölgede şu anda PKK'nın koyduğu gazete yasağı 
var, bu kalktı mı? Bu yasağı 20 Ekim günü koydular. Yani, 20 Ekim gününden bu yana gazeteler 
serbestçe faaliyet gösterebiliyor mu? Bir... 

Siyasî partiler serbestçe faaliyet gösterebiliyor mu? 

Kurtalan Ekspresi çalışıyor mu? Haftada kaç gün çalışıyor? O günden bu yana bir tek sembo
lik sefer yapabildiniz mi? Dört aydan beri yapabildiniz mi?.. 

)Bölgede kapalı okul sayısı 4 500'e vardı ve eğitim veremediğiniz, Millî Eğitim Bakanlığının 
kamu hizmeti olarak okula alamadığı çocuk sayısı şu anda 250 bin. 250 bin çocuğumuzu, PKK 
taraftarlarının beyin yıkamasına terk ettiniz. O günden bu yana 4 tane, 5 tane, 10 tane okulu açtık 
diyebiliyor musunuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, konuşmamza başlamadan önce notlarınızı sıralamanız biraz 
uzun sürmüştü; size 5 dakika süre daha tanıyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Kapalı okul sayısı 4 300'dü, şu anda 4 500'e çıktığına dair bilgiler alıyoruz. Bunlardan bir 
tekini açtınız mı? 

Peki, "terörle mücadelede başarı kazandık" diye, nasıl, meydanlarda, Sinop'ta, şurada burada 
nutuklar atıyorsunuz? 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — İ0 ilden 22'ye çıktı ya!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada 10 ilde olağanüstü 
hali uzatıyoruz; ama, biraz evvel Sayın Bakan söyledi, "terör olaylannm yüzde 59'u olağanüstü hal 
bölgesinin dışında cereyan ediyor" dedi; yanlışsa düzeltsinler. Bir yüzde 59 rakamından bahsetti
ler, ya olağanüstü hal bölgesindeki yüzde 59-ki, o zaman yüzde 41'i dışarıda demektir- yahut da 
yüzde 59'u dışarıda... Yani, bu yoğunlukta bir olay sıçraması varsa, göstermelik olarak 10 ilde ola
ğanüstü hali uzatmakla meseleyi çözemezsiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, okullarda bugünkü duruma seyirci kalmak, o bölgeyi, kurtarılmış bölge 
gibi, eli kanlı birtakım örgütlere teslim etmek demektir, vatamn bölünmesine seyirci kalmak 
demektir. Bunun tarihî sorumluluğu büyüktür. 

Almanya'da üç beş dernek kapatıldı diye -ki, onlar, 20 Kasımdan itibaren, yeniden , başka 
isimler altında açılmaya başladı, onu da biliyoruz- dışarıda dünyayı ayağa kaldırdık, herşeyi hallet
tik zannediyorsunuz. Halletmiş olsaydınız, dışanda meseleyi çözmüş olsaydınız, La lumiere gelip 
size burada teftiş nutuklan atamazdı. "Dışanda işi çözüyoruz" derken, entemasyonalize ettiniz. Bir 
memleketin iç güvenlik sorununu kendisi çözemiyorsa, bunu çözmek için dışandan ortak anyorsa, 
egemenlik haklarina çok büyük gölge düşer. Siz bu konuma getirdiniz meseleyi, entemasyonalize 
ettiniz. 

Rusya, bakan düzeyinde resmen katılıyor toplantıya... Hani, Kafkaslan da çözmüştünüz; 
Adriyatiği de çözmüştünüz!.. 

Şimdi, meseleyi bütün gerçekleriyle görelim ve bu gerçekler içerisinde çözüm bulmaya çalı
şalım. Getireceğiniz herhangi bir çözümün hiçbirisine, "hayır" demeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. 
Anamuhalefet Partisi olarak -geçen toplantıda da ifade ettim- hangi yasayı getirdiniz de "hayır" 
dedik, hangi düzenlemeyi getirdiniz de "hayır" dedik, hangi ödenek talebiniz oldu da geri çevir
dik? Hepsine varız; ama, meydanlarda övünüp hadiseyi vatandaşın gözünden kaçırmaya gayret 
etmeyin değerli arkadaşlanm. 

Biz hâlâ bekliyoruz; gündemde, "Terörle Mücadele Kanunu" diye bir kanun var, çıkaralım 
diye aylardan beri bekliyoruz. İkibuçuk yıldan beri Olağanüstü Hal Kanununa karşı çıkıyordunuz; 
Hükümet protokolünüze, "bu uygulamayı gözden geçireceğiz" dîye yazmışsınız; yani, gözden 
geçirmeniz ikibuçuk yıl sürdü, hâlâ zaman mı istiyorsunuz?! 

Şimdi acemi politikacılar, bütün bu şaşkınlıklar içerisinde gündemi saptırmak için, "darbe 
yapılacak" gibi birtakım safsatalan ortaya getiriyorlar; ertesi günde sözlerini yan yana koyup da, 
"acaba böyle yalanlarsam inanırlar mı?" diye düşünmeden, ağızlanndan çıkanı kulaklan duyma
dan yalanlamaya kalkışıyorlar!.. "Darbe yapılacak" diye bir bilgisi olan varsa, gelsin, bu Meclise 
söylesin. Ben dün, muhalefet partisi sözcüsü olarak bir teklifte bulundum; Sayın Karayalçın'ı açık 
beyana davet ettim, hem de kendisine Grup Başkanvekiliyle haber gönderdim Sayın Meclis Başka
nımızın huzurunda. Darbeye karşı çıkmayacak bir tek milletvekili bu çatının altında bulunmaz, 
darbeyle ilgili herhangi bir bilgileri varsa, onu anında aktarmak, tarihî sorumluluklandır kendileri
nin; ama, böyle bir bilgileri yoksa, laf olsun diye bunu söylüyorlarsa, o zaman da, demokratik reji
mi içlerine sindirememiş bir kişi konumuna düşerler. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

Sayın Karayalçın'a, etrafındaki tecrübeli siyasetçi arkadaşlanmız bunlan öğretmelidir. Bun
lar, öyle, kapı eşiğinde, merdiven başında söylenecek sözler değildir. Türkiye, demokrasisinin 
kurumlaşmasını henüz tamamlayamamış bir ülkedir. Biz, gencecik yaşlanmıza rağmen, her biri
miz, 3-4 darbe teşebbüsünü yaşamış insanlanz. Eğer, bu sorumluluğu taşıyacak kadar gücünüz 
yoksa, onu, gelin, Meclisle paylaşın, güçsüzlüğünüzü Meclisle paylaşın; basın önünde, şurada 
burada konuşmayın. Yani, bu, içerideki, ekonomideki birtakım tıkanıklıkları örtmek için gündem 
saptırma gayreti ise, o, çok daha ağır bir suç teşkil eder. Henüz halkın oyuyla altına gelip, seçile
mediğiniz bu Meclisi, birtakım çevrelerin gölgesine düşürmeye, hiçbirinizin hakkı yok. 

Hele, Sayın Başbakanın, 12 Şubat günü vuku bulmuş bir hadisede, bekleyip bekleyip, Genel
kurmay Başkanından tepki geldikten sonra, ertesi günü, ayağının tozuyla gelip tepkiyi yükseltme-
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si, çok daha büyük talihsizlik olmuştur; âdeta, Meclisi, kendi üyeleriyle ilgili bir dokunulmazlık 
konusunda dahi başka yerlerden ilham bekleyen insanlar topluluğuna çevirmiştir. Bu Meclise 
yazıktır. 

Bu Mecjis, şu ana kadar, mesela o çok övünülen Zeli konusunda bile bilgi sahibi değil. Sayın 
İçişleri Bakanı biraz önce söyledi, "Zeli operasyonu çok başarılı oldu" dedi. Peki, nedir basan? 
Yani, bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve bütçemize kaça mal olmuştur; ne sonuçlar alın
mıştır, kaç çadır yıkılmıştır, kaç silah elde edilmiştir, kaç ölü vardır? Bir rakam koyun ortaya, 
aydınlanalım. Bunu, Meclis, birtakım gazetelerden filan mı öğrenecek? Yani, bu Meclis, PKK'nın 
müsaadesiyle oraya giden kameramanları mı izlemek mecburiyetinde kalacak? Dış politika konu
sunda Meclise bilgi vermiyorsunuz, terörle ilgili konularda bilgi vermiyorsunuz, ekonomiyle ilgili 
konularda bilgi yermiyorsunuz. 

Yani, Türkiye'de demokratik sistem, böyle giderse, büyük tıkanıklığa uğrayabilirdi; ama, önü
müzde bir 27 Mart seçimi var; vatandaş ayaktadır, demokrasiye de sahiptir ve 27 Martta, demokra
sinin gücünü omuzlarında taşıma yeteneğinde olmayanlara da kapıyı gösterecektir. -

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gru
bum adına hepinizi, gecenin bu saatinde hürmetle selamlarım. 

Biraz önce burada Sayın Bakanımızı dinledik; Hükümetin bir kanadının sözcüsünü de dinle
dik. Sayın Bakanımız, olağanüstü halin gerekçesini izah ederken, olaylarla ilgili "Şu kadar insan 
öldü, şu kadar terörist öldü, şu kadar asker ve güvenlik görevlisi öldü" diye rakamlar verdi ve yurt 
dışında operasyonlar yapıldığını söyledi. Hükümetin diğer kanadının sayın sözcüsü de heyecanlı 
bir dille, memleket sevgisini de içine sindirerek, alışılagelmiş bir üslupla terörü kınamayı yeğleye
rek, olağanüstü halin gerekçesini sözde orta yere koymuş oldular. 

Biraz önce Sayın Başbakan da buradaydılar, herhalde gerekli bilgileri aldılar ki, çekip gittiler. 
Ancak, görüyoruz ki, bu Hükümet işbaşına geldiği günden beri, terörün önlenmesiyle ilgili, doğru 
dürüst, Meclisi tatmin eden, kamuoyunu tatmin eden bir paket hazırlayamamış ve bu kürsüden de 
takdim edememiştir. Sadece, "terörü önledik, önlüyoruz" sloganlarıyla ya seçim meydanlarında ya 
televizyon ekranlarında ya Amerika semalarında şov yaparak, pembe göstermelerle halkı avutuyor, 
gün geçtikçe de terör tırmanıyor ve ülkenin güneydoğusundaki olaylar da Türk kamuoyu tarafın
dan çekilmez bir noktaya gelmiş bulunuyor. 

Tabiî, asıl görmemiz gereken mesele şudur: Türkiye, küçültülmek isteniyor. 

Sayın Başkan, sükûneti sağlar mısınız.,. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Hatip konuşurken sıkıntı çekiyor, Lütfen... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Benim görebildiğim kadanyla, gerek İstanbul'daki Patrikha

neyle ilgili yapılan toplantıda, gerekse Ermenistan'la ilgili takındığımız tavır; Bosna-Hersek ve 
güneydoğu olayları bize şunu gösteriyor: Yıllardır müttefikimiz olan, yıllardır "dost" diye bağrını
za bastığınız ABD ve Batı, Türkiye'yi küçültmek istiyor. Türkiye'nin batısını, Batının desteğinde 
Yunanistan'a; Türkiye'nin doğusunu, Rus desteğinde Ermenistan'a;. Türkiye'nin güneydoğusunu da, 
Ortadoğu'da petrol çıkarları olan ülkeler arasında paylaştırmanın planları yapılıyor. Bunu görmek, 
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buna göre tedbir almak mecburiyetindeyiz. Ancak, Hükümetin tutarsızlığı, basiretsizliği ve bece-
reksizliği, olayları tahlil etmedeki bilgisizliği ve bugüne kadar takınmış olduğu tavır, bu olayların 
önüne geçmeyi bırakın, bence 27 Marttan sonra Meclisin tablosunu değiştirecek ve ondan sonraki 
erken seçimle İşbaşına gelecek hükümete çok ağır bir yük bırakmış olacaktır. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Bu Hükümet, işbaşına gelir gelmez, olağanüstü hali kaldıracağını söylemişti. Hele, sosyal 
demokratlar, seçim meydanlarında âdeta bunu slogan haline getirmişlerdi. 

Yine, Hükümet Programında ve Protokolünde, korucu sistemini gözden geçireceklerini, böl
genin ekonomik ve sosyal yapısını iyileştireceklerini, terörü mutlaka önleyeceklerini ifade etmiş
lerdi ve her defasında olağanüstü hal görüşülmeye gelince, "Bu son defa" diye de bu kürsüden tek
rar etmekten çekinmemişlerdir; ancak, bu Hükümetin terörü önleyemeyeceği artık anlaşılmıştır. 
Sayın Erdal inönü'nün, Genel Başkanlıktan akıllıca çekilip gitmesi gibi, bu Hükümetin de derhal 
çekilip gitmesi gerekir. (RP sıralarından alkışlar) Sayın Erdal inönü, babasından kalan tecrübeden, 
basiretinden ve ilminden dolayı, pabucun pahalı olduğunu gördü, usturuplu bir şekilde bu görevi 
terk etti. Bana göre de akıllıca bir iş yapmıştır. Bu Hükümetin de bunu yapması gerekir. 

ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Öyle değil, sebep o değil. 

ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Gerçekten, bölgenin durumu iyi değil. 

Bakınız, burada Sayın Bakanımız konuşurken, Sayın Hükümetin diğer kanadının sözcüsü 
konuşurken bölgeyle ilgili hiç bilgi vermediler. Bugün köyler boşaltılıyor. Köyler, iki nedenden 
dolayı boşaltılıyor; ya terörden dolayı köyler boşaltılıyor, maddî durumu iyi olanlar bu tarafa göç 
ediyor veya devletin baskısıyla köyler boşaltılıyor. "Ya silah alacaksınız köyü koruyacaksınız veya 
köyü boşaltacaksınız" deniliyor. Bu iki manzarayı gören maddî durumu iyi olanlar, terörün tehdidi 
ve devletin de bu tutumuyla karşı karşıya kalmayı beklemeden kendi köyünü ve kentini terk edi
yor. Bölge halkı, hakkını aramayı bırakın, kendi malını ve canını korumanın çabası içerisindedir. 

Bugün bu ülke bu hale niye geldi?.. Bana göre, bunun üzerinde durmak gerekir. Osmanlı 
imparatorluğunu kim parçaladıysa, hangi maksatla parçaladılarsa, Türkiye'deki terör olaylarının 
arkasında da o zihniyet yatmaktadır. Aynı zihniyet, bu hadiseleri körüklemekte; ama, maalesef 
iktidarlarımız da, ülkemizde oynanan bu çirkin oyunları tezgahlayan ve onları destekleyen Batı 
ülkelerini dost yapmak için, onların peşinde koşup, onlara şirin gözükmek için her türlü gayreti 
göstermekteler. Dostunu düşmanını tanımayan iktidarların, ülkenin meselelerini çözmeleri müm
kün değil. 

Bakınız, bugüne kadar, terörün Avrupa'dan geldiğini, terörün asıl finansının Batı ülkelerinden 
sağlandığını, bu işin fikir babasının ABD olduğunu, biz burada yıllardan beri söylememize rağ
men, nihayet Amerika'nın Batı'da terörü önlemeyle ilgili teklifinden sonra, terörün kaynağının Batı 
olduğunu söylemeye başladınız ve onunla da övünüyorsunuz, "işte biz, Batı'ya, PKK'nın terörist 
bir örgüt olduğunu kabullendirdik." diyorsunuz; En büyük başannız bu. Aslında biz size daha 
önce, terörün Batı kaynaklı olduğunu zaten kabul ettirmiştik; ama, Batı'nın korkusundan sesinizi 
çıkaramıyorsunuz. Siz, bugüne kadar Ermenistan'ın aleyhine konuşabildiniz mi? Siz, bugüne kadar 
Güney Kıbrıs'taki terör örgütünün beslenmesiyle ilgili olarak Yunanistan aleyhinde konuşabildiniz 
mi? Siz, Avrupa aleyhinde konuşabildiniz mi? Şamar oğlanı gibi, dönüp dolaştınız, kendi komşu
larınızın aleyhinde konuşmaktan başka hiçbir şey yapmadınız. Halbuki, basiretli yöneticiler ve 
ülkesini düşünenler, kendi komşularını düşman edinmek değil, kendi komşularını dost edinmenin 
çabalarını göstermeleri lazım. 
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Sayın Hükümet, ikide bir "Efendim, bu, Hükümet meselesi değil, bu, bir devlet meselesidir, 
halkın meselesidir ve Meclisin meselesidir" diyerek, sorumluluğu üstünden atmaya çalışıyor; ama, 
ortada bir sorun var ve bunun da bir sorumlusu vardır. Elbette ki sorumlu, Hükümetin kendisidir. 
Hükümet, muhalefetten hangi yardımı istedi de, muhalefet Hükümete destek vermedi? Terörün 
arkasında Çekiç Güç'ün olduğunu söylüyoruz, bütün halkımız da bunu biliyor. "Gelin, Çekiç 
Güç'ü geri gönderelim" dediğimiz zaman, siz, Çekiç Güç'ün görev uzatımına ilişkin oylamada 
ABD veya Batı'nın arzusu istikametinde oy kullanıyorsunuz. Demek ki siz, terörün önlenmesinde 
samimi değilsiniz. Muhalefet Çekiç Güç'ü göndermek istiyor, size destek vermek istiyor; ama siz, 
Çekiç Güç'ü göndermenin tam tersine hareket ediyorsunuz. 

Yine, muhalefet olarak "Gelin şu ambargoyu kaldıralım, Irak ile dostluğumuzu pekiştirelim 
ve o ülkenin, bu terörün arkasında olan bu çalışmalarını bu vesileyle de engellemiş olalım" diyo
ruz; ambargonun kaldırılmasında ABD'den müsaade alamıyorsunuz. 

Yine, biz diyoruz ki, "doğu ve güneydoğudaki terörün arkasında olan Ermeni'ye destek ver
meyin. "Bölgedeki valiler, komutanlar, terörün arkasında Ermenilerin olduğunu" söylüyorlar. Siz, 
bunları hiç görmüyorsunuz, ülkeyi bölmek isteyen Ermenistan'a buğday vermekten, destek ver
mekten çekimliyorsunuz. Demek ki terörün önlenmesinde, siz, gerçekten ya isabetli kararlar vere
miyorsunuz ya bu konuya kafa yormuyorsunuz veya terörün önlenmesinde samimi değilsiniz. 
Yani ülkeyi öyle bir noktaya getirdiniz ki, askere ihale ettiniz; "Asker bu işi önlerse önlesin, önle-
yemezse "ne yapalım" deyip, işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. 

Sonra, terör bugün mü?.. Bakınız, Sayın Ecevit sırasında bulunmuyor. Aslında, bu ülkenin 
tarihî gelişimi içerisinde terör nasıl gelişti, nasıl canlandı, niçin bu hale geldik?.. Sayın Ecevit Baş
bakanlık yaptı. Şimdi eline ilkokul öğrencilerinin kullandığı yeşil bir kalem almış; çarşıda pazarda 
bir de renk bulmuş, Refah'ın gelişmesi karşısında, Başbakanlık yapmış bir zata yakışmayan bir ifa
deyle, fikirlerinin iflas ettiği bir edayla, Refah'ı karalamaya ve kötülemeye çalışıyor. 

Sayın Ecevit keşke şu anda burada bulunsaydı; ama bu söylediklerim mutlaka kendilerine ula
şacaktır. 1977 yılında Batman'a geldiğinde "Halklara özgürlük" diyen ben miydim?.. Ecevit'in ken
disiydi. Ne demekti bu?.. (RP sıralarından alkışlar) v 

. Dün, yani 1980 öncesi gelin, halkı galeyana getirin; ırkçılığı, bölücülüğü teşvik edin; "Su kul
lananın, toprak işleyenin" diyerek halkı isyana teşvik edin, ihtilalden sonra da renk değiştirerek, 
başka bir görev üstlenin... 

Sayın Ecevit ne yapmak istiyor?.. Bölgenin halkını dün Kürtçülüğe teşvik ederken, bugün 
Türk milliyetçiliği yapmasını da anlamak mümkün değil. Biraz önce de televizyonda, demokrat bir 
insana yakışmayan tavırla Genelkurmây'da, sanki Başbakan adına toplantı yapıyor. Bu yetkiyi ken
disine kimin verdiğini ve kimin adına hareket ettiğini bilmiyoruz. 

Evet, Hükümete karşı halkın güveni sarsılmıştır; ama, halkın Parlamentoya güveni sarsılma
mıştır. Halk, problemlerinin bu.Parlamento tarafından çözüleceğine inanıyor; halkımızın bu ümidi
nin var olduğunu görüyoruz. Sayın Ecevit, herhalde Parlamentodan da ümidini kesmişe benziyor. 
Seçimlerden sonra da çok ciddî bir ders alacağa benziyor ve bunun ezikliği içerisinde de ne yapa
cağını şaşıran bir tavır ve tutum içine girmiştir. 

Zaten, biz, sıkıştığımız zaman, çamur atmak, iftira atmaktan başka yolu da izlemeyiz. Bu 
ülkenin evlatları olarak, bu ülkenin problemlerini ortaya koyarak, bu ülkenin problemlerini tespit 
edip, çözüm-bulmak mümkündür. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız; ama, biz rahatımızdan, 
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keyfimizden veya Batının sunduğu reçetelerin dışında, kendi millî, manevî değerlerimize, kendi 
millî çıkarlarımıza uygun doğru dürüst bir politika izlemeyi düşünemiyoruz ki... 

Yıllardır yapılan yanlışlıklar var. Bir taraftan, bölgedeki medreseleri kapatın, bölgedeki âlim
leri orta yerden kaldırın -geçmişi söylüyoruz- onun yerine en mükemmelini koymayınız, ülkenin 
geri kalmışlığını gidermeyiniz... Elbette ki düşman uyuyacak değil ya; Ortadoğu'da ümmetin lider
liğini yapacak büyük bir Türkiye'yi elbette bu bölgede görmek istemez; elbette gelecekteki islam 
âleminin liderliğini yapacak bir Türkiye'nin olmasını hazmedemez; fırsatını bulduğu gün terörü de 
körükler, Ermenileri de destekler, işte, Saratoga Gemisinden senin gemine atılan bombayı, bir 
kaza süsü vererek, televizyonda kendi adına konuşturur. 

Bugün, Türkiye'de izlenen politikada görülen şudur ki, dış düşmanlarımıza karşı korkak, 
cesaretsiz, vakurlu olmayan bir tavır sergiliyoruz; ama, kendi milletimize karşı cesaretli, kendi 
milletimize karşı şefkatsiz tavırlar içine giriyoruz. 

Bu, tabiî, otuz-kırk yıllık bir yanlışlığın oluşturmuş olduğu bir karakterdir. Bizim, Batı'yi 
körü körüne taklit etmemiz, ülkemizi bölmek isteyen terörün arkasında olan Batının yamnda yer 
almamız, gerçek dostlarımızı terketmemiz ve Batının ağzıyla komşulanmıza, her seferinde şamar 
oğlanı gibi hücum etmemiz, elbette ki içinden çıkılmaz sıkıntılarla karşı karşıya bulunmamızın 
temelini oluşturmaktadır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Atatürk'ten bahset biraz... 
ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Biz, sizin gibi Anıtkabir'e gidip, Atatürk'ü istismar etmeyiz, 

Anıtkabir'e gidenlere de bir şey demeyiz. (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Mezarcı ne dedi? 

ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Mezarcı dediyse; burası Parlamentodur, biz fikir hürriyetine 
inanan insanlarız, demokratik insanlarız. Hasan Mezarcı bir yanlış da yapmış olsa, burada tartışılır, 
yanlışlığı orta yere konulur veyahut da doğruysa, doğrusu ortaya konulur. Bunlardan fazla rahatsız 
olmamak lazım. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir, her meselenin üstesinden gelebilecek bir 
Meclistir. Türk hükümetlerinin buna benzer çok büyük meseleleri hallettiğini ve bundan da rahat
sız olmamamız gerektiğini artık düşünmemiz gerekir. 

Bakınız, komünizm çöktü, Rusya'da yetmiş yıllık rejim çöktü, insanlar yargılandı. Şimdi, siz
ler gidiyorsunuz; yani Atatürk'ün arkasına sığınıyorsunuz da ne yapıyorsunuz? 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) — Atatürk'e laf atamazsın! 
ZEKl ERGEZEN (Devamla) — Eğer, Atatürk'ün bir kalkınma imkânı olsa, bir fırsatı olsa, 

bizden Önce, Atatürk, sizin yakanıza yapışacak. Çünkü, Anıtkabir'e gidiyorsunuz, "Ata rahat uyu, 
merak etme işler çok iyi, ruhun şadolsun".. Neresi iyi?.. Bu kadar ölü, bu kadar yaralı, bu kadar 
işsizlik, intiharlar, boşanmalar, Bosna-Hersek gitmiş, Azerbeycan gitmiş; ondan sonra da Ata
türk'ün arkasına sığınıp, bu tür yanlışlıkları devam ettiriyorsunuz. Atatürk kendisi hayatta yok. 
Bilemiyoruz, keşke hayatta olsaydı da, bunları konuşabilseydik; ama, ben şunu söyleyeyim; "Bu 
ülkenin bekası için, bu ülkenin büyümesi için, gelişmesi için, Atatürk gibi binlerce insan feda 
olsun, bizim gibi binlerce insan bu ülkenin menfaati için feda olsun" diyorum ben. Atatürk'ün de, 
bir başkasının da, yanlışlıkları varsa, orta yere konulsun, iyi tarafları da orta yere konulsun ve tak
dir edilsin. Onun için, istismardan vazgeçelim. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Mezarcı, kendi 
anne-babasını anlatsın Meclise. 
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ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Onu Hasan Mezarcı söylemez, Hasan Mezarcı o yanlışlığı 
yapmaz ve onu başka... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Televizyonda ben mi konuştum? 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Hasan kardeşim... Hasan kardeşim... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Başkan, müdahale ederseniz... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Hasan Mezarcı kendi anne-babasını anlatsın Meclise. 

BAŞKAN — Lütfen!.. Lütfen... 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Bak kardeşim, iftira atmayın. Hasan, ben seni tanıyorum, 
Plan ve Bütçe Komisyonundan tanıyorum. Müsaade ederseniz, ben onu kısaca izah edeyim, Çün
kü, bugünlerde polemik yapmak isteyenler, iftira atanlar, çamur atanlar, bayağı çoğalmaya başladı. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Televizyonda söyledi. Televizyonda ben mi konuştum? 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Müsaade ederseniz... Ben, dün de size izahını yaptım. Bunu 
provokasyoncular, ajanlar yaptı. Belki de bunu siz yaptınız. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Kim?.. 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Burada bağırmak için, siz yaptınız. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp, ayıp... 

Sayın Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biz Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcisiyiz, biz Cumhu
riyet Halk Partisinin temsilcisiyiz. Bunu söyleyemezsin. Onun kurduğu partiye bunu diyemezsin. 
(Bir grup CHP milletvekili kürsü önünde toplandı) 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim. Müzakere usulü bu değil ki, oturalım efendim. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Bizim için de söyleyemezsiniz. Siz bizim için... 

ALGAN HACALOĞLU (istanbul)—Bunu söylemeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim... (Bir grup CHP ve RP milletvekili kürsü önünde top
landı ve karşılıklı gürültüler) Oturun yerinize. Söz hakkınız vardır, buyurun oturun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne)— Ayıp ayıp... Televizyonda kim konuştu? 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Niye bağırıyorsun?.. Yani, siz bizim için söylüyorsunuz da, 
biz sizin için söyleyince mi böyle oluyor? O zaman söylemeyin, o zaman iftira atmayın... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp ayıp... Hatip sözlerine dikkat etsin. 
BAŞKAN — Efendim, oturun! Efendim, böyle devam ederseniz size söz hakkı vermem, otu

rursanız veririm. 
İBRAHİM HALÎL ÇELÎK (Şanlıurfa) — Otur yerine, otur!.. 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Olur olmaz şeyleri söylemeyin. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Ne söylemesi? Televizyonda söylemedi mi? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Onu Hasan Mezarcı'ya sor. 
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ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Söylediyse, devletin mahkemeleri var, kanunları var, Meclis 
var; yapanın yakasına yapışır. 

BAŞKAN —Lütfen.. Lütfen... (Gürültüler) 

İdare amirleri... (Gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Onu siz yaptınız. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yapan alçaktır, haysiyetsizdir, namussuzdur. Yapan da, 
söyleyen de şerefsizdir. 

BAŞKAN — Lütfen.. (Gürültüler) 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — İlk önce bu Meclisin laik olması lazım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlırurfa) — Otur yerine! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Eler... 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) — Sayın Başkan, söz hakkımız doğmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun, lütfen... 

Sayın Ergezen devam edin, size 2 dakika süre daha veriyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Peki. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin çözüm getirmediğini gördük. Olağanüs
tü halin maksadı ve gayesi; olayları önlemek, o bölge insanının huzur ve sükûnetini sağlamaktır. 
Ancak görülüyor ki, olağanüstü hale rağmen olaylar tırmanıyor, artıyor ve çözüm getirmiyor. 
Onun yerine, yeni bir çözüm düşünmemiz ve yeni öneriler getirmemiz lazım. Olağanüstü halin 
kaldırılarak, ülkenin bölünmezliğini sağlayacak, terörü önleyecek, dağa çıkacak insanların çoğal
masını önleyecek, subayımızın, polisimizin ölmesinin sebeplerini ortadan kaldıracak çözümler 
getirmemiz lazım. Aksi halde, böyle gider bu iş. 

Bizim çözüm önerilerimiz var: Çözüm önerilerimizin birisi; Çekiç Güç'ün gönderilmesi, böl
gedeki GIA ve MOSSAD ajanlarının mutlaka yakalanması, ambargonun kaldırılması, komşuları
mızla iyi diyaloga geçilmesi, düşmanların yaptıklarına karşı, karşıt tedbirlerin alınması, ırkçılığın 
mutlaka önüne geçilmesi ve İslam kardeşliğinin ön plana çıkarılmasıdır; gerektiğine inanıyoruz. 
Çünkü, tarihî tecrübelerimiz bunu ortaya koymuştur; 623 sene Osmanlıyla birçok ırk, birçok millet 
bir arada yaşamıştır. Bunlar, hangi düşünce, hangi zihniyetle bir arada yaşadılarsa, o kültürden, o 
düşünceden istifâde ederek, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar selamlar, hayırlı akşamlar dilerim. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, bu Yüce Mecliste 73 defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu 
kutladık, iki ay sonra da 74 üncü kuruluş yıldönümünü dünyanın seçkin insanlarıyla beraber kutla
yacağız. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacaksınız. 74 
sene evvelki bu Meclisin Başkanını, bu Mecliste tartıştırmam. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından 
"bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, müsaade edin, Atatürk'ün ismi geçtiği zaman bu kürsüde oturan arkadaşlarımız, 
onun müdafaasını yapsınlar. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 
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ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın Karayalçın, söz talebinde bulundunuz; fakat ben o dakikada Sayın Erge-
zen'i buraya davet etmiştim, arkadaşı kürsüden indirmemek için, söz hakkınızı, ondan sonra kul
lanmak üzere şimdi vereceğim. 

Sayın Korkmazcan, konuşmasının bir yerinde, sizin adınızdan bahsetti. Zannederim, Sayın 
Korkmazcan, konuşmasının o noktasında size konunun ehemmiyetinden dolayı burada açıklama 
fırsatı da vermek için bunu yaptı. O anlayışla size söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Söz talebiniz, tabiî ki İçtüzüğün 70 inci maddesine göre. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grup Sözcüsü Sayın Korkmazcan'ın, biraz önce 
yapmış olduğu konuşmada, benim birkaç gün önce basında çıkan bir konuşmama yapmış olduğu 
yollamayı, o konuşma üzerinden yapmış olduğu yorumu yanıtlamak ve değerlendirmek üzere 
huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Umarım, Sayın Korkmazcan, Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, bana, doğru anlaşılmayan 
demecimle ilgili açıklama fırsatım vermek amacıyla "acemi politikacı" ve "safsata" sözcüklerini 
kullanmış bulunmaktadır. Bu, değişik bir yaklaşım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Doğru söylüyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
— Aslında birine böyle bir fırsatın verilmesi için, deneyimli politikacıların daha saygın sözcükleri 
kullanmasının gerekli olduğunu düşünürüm. (SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ilk kez 19 Şubat tarihinde Hatay'da, daha sonra 20 Şubat tarihinde Mer
sin'de ve 22 Şubat tarihinde de, grup toplantısında bu konudaki düşüncelerimi dile getirdim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hep zırvalıyorsun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

— Aslında, amacım, tüm siyasî parti genel başkanlarına ve yöneticilerine, içinde bulunduğumuz 
gergin ortamdan çıkmak için, daha yumuşak yaklaşımların sergilenmesi doğrultusunda bir çağrı 
yapılmasıydı. Bu üç yerde yaptığım konuşmamın herhangi bir bölümünde, "darbe" sözcüğünü kul
lanmadım. Bu üç yerde yaptığım konuşmamın herhangi bir bölümünde, orduya, Genelkurmaya 
yollamada bulunmadım. Söylediğim şuydu: "Türkiye bir seçime gidiyor ve bu süreç, işin doğası 
gereği, gerginlikler yaratmakta. Ayrıca, toplumumuzun önünde -her yerde söylediğimiz gibi- çok 
ciddî iktisadî sorunlar var, toplumsal sorunlar var. Bu ortamda, doğası gereği gergin olan bu 
ortamda, ülkemizin, halkımızın çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bugünlerde, planlı ya da 
rastlantı -altını çizerek söylüyorum- ardı ardına gelişen olaylar, gerilimi daha da yükseltmiştir. 
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Tuzla katliamı, Tuzla katliamının ardından verilen demeçler, DEP Genel Merkezine yapılan saldı
rı, Allah rahmet eylesin, Anavatan Partisinin Adalar Belediye Başkammn öldürülmesi, -basına 
yansımadı ama- Sosyaldemokrat Halkçı Partinin İstanbul'da Sarıyer ilçe Binasının bombalanması, 
bizim göz önünde bulundurmamız gereken, çok ciddî olarak değerlendirmemiz gereken olaylardır. 

Anavatan Partisiyle aynı görüşleri paylaşmamız söz konusu olamaz; ama, Anavatan Partili bir 
belediye başkanımızın, bir belediye başkanının öldürülmesini, ben, eğer kendi partimin bir beledi
ye başkanına yapılan bir saldın olarak görmezsem ya da tıpkı, kendi partimden bir belediye başka
nı öldürülmüş gibi konuya yaklaşmazsam, demokrat olmanın gereğini yerine getiremem, getirme
miş olurum. Tuzla katliamından sonra, dokunulmazlık zırhının, dokunulmazlık kalkanının gerisine 
sığınarak 'üniformalı herkes hedeftir' diyen, 'asker kaçaklarını kutluyorum1 diyen DEP'in Genel 
Başkanıyla da aynı görüşleri paylaşamam; ama, DEP Genel Merkezine yapılan saldırıyı da, tıpkı 
kendi partime yapılmış bir saldın gibi görmezsem, demokrat olmanın gereğini yerine getirememiş 
olurum" şeklinde bir açıklama yaptım. Ve bunlann, ister planlı olsun, ister rastlantı olsun, demok
rasiye ara vermek isteyen güçler tarafından, demokrasiye karşı olan güçler tarafından planlandığım 
ve uygulandığını söyledim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kim bunlar efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 
— Sayın Korkmazcan'ın "Safasata" diye yorumladığı demecim bu... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Bunlan bu Meclise kim getirdi? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 

— Bunlann kim olduğu ne denli önemli bilmiyorum; ama, siyasetçiler olarak, bu Meclisin çatısı 
altında toplanmış kişiler olarak, bizim için önem taşıyan konu, bunlann, demokrasi dışı güçler 
olduğudur, bunlann, demokrasi karşıtı odaklar olduğudur. Anlamıyor musunuz?.. Değerlendiremi
yor musunuz?.. (SHP sıralanndan alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Bunlara karşı gelmek de sizin göreviniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
— Daha mı özel bir tanımlama yapmak gerekiyor? Keşke bilsem de, keşke bilebilsem de, keşke 
bulabilsem de, yakasına yapışabilsem; keşke bilebilsem de açıklayabilsem, adalete sevk edebil
sem... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Bir bilene sor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devamla) 
— Değerli arkadaşlanm, bu olaylann üzerine, bu olaylann böyle yorumlanmasını izleyen bir çağ-
n, deneyimli bir politikacı tarafından "safsata" diye niteleniyorsa, gerçekten, Türkiye'de demokrat 
olanlann, siyasî parti yöneticilerinin daha da büyük bir çaba sergilemesi gerekmektedir. Diyorum 
ki, gergin bir ortamda, zaten gergin olan bir süreç içinde siyasî partilerin genel başkanlan, kendi 
partilerini, partililerini esirgedikleri kadar, öteki siyasî partileri de, öteki siyasî parti mensuplannı 
da esirgemelidirler. Aksi takdirde demokrasimize karşı bir plan içinde olan, demokrasimize karşı 
bir eylem içinde olan güçler etkinliklerini daha da artıracaklardır, demokrasiye yönelik saldınlannı 
daha da yoğunlaştıracaklardır... (ANAP sıralanndan "Kim bunlar, kim?" sesleri) Bilmiyorum bu, 
ne denli olumsuz olarak değerlendirebilecek bir demeç, bir yaklaşım. 
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Değerli arkadaşlarım, ben aslında bir konuya daha dikkati çekmek istiyorum. Bu hepimizin 
sorunu, bu çatı altında yer alan yer almayan tüm siyasî partilerin, yöneticilerinin, mensuplarının 
sorunu; ben "ordu" sözcüğünü, "darbe" sözcüğünü kullanmadım, eğer böyle bir bilgim olsaydı, 
eğer Ordunun darbe hazırlığı içinde olduğuna ilişkin bir bilgim olsaydı, bir bulgu elimizde bulun
saydı, hiç merak etmeyin bunun gereğini yerine getirirdim, kamuoyuna bu konuda bilgi sunardım, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bu konuda bilgi sunuşunda bulunurdum. Ben, böyle bir sözcüğü 
kullanmadığım halde, yalnızca demin dediğim çerçevede, siyasî parti genel başkanlarına bir çağa
da bulunduğum halde, eğer benim bu açıklamamın hemen ardından, Türkiye'de bazı kişiler, bazı 
çevreler "darbe" sözcüğünü kullanarak, "Ordu" sözcüğünü kullanarak bu açıklamamı başka yerlere 
çekme hazırlığı içine girmişlerse, başka yerlere çekme çabası içine girmişlerse, durum, aslında 
sanımızın da ötesinde bir vahamet taşımaktadır diye yorumlamalıyız. 

Böyle bir sözcük kullanılmamış, böyle bir değerlendirme yapılmamış... Kullanmadığım söz
cüğü, yapmadığım değerlendirmeyi sanki yapmışım gibi birtakım insanlar buradan hareketle 
yorum yapmaya başladılar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bölücü terör, faaliyetlerine 1984 yılında başlamıştır. Yakla
şık on yıldır böyle bir sürecin içinde bulunmaktayız, bölücü terörle mücadele etmekteyiz. Aslında, 
terörü kurumlaştıranlar, "Bunlar üç-beş eşkıya" diyen deneyimli politikacılardır. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Meclise bunları' getirenler kim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) 
— Eğer zamanında bunlar bunu "üç beş eşkiya" diye hafife almasalardı, Türkiye'de terörün bu 
noktaya gelmesi söz konusu olamazdı. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Meclise taşımasaydiniz böyle olmazdı. 

BAŞKAN — Lütfen, konuşmamızı bağlamaya gayret ediniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARA YALÇIN (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılından 1991 yılına kadar Anavatan Partisi, yedi yıl boyunca, 
terörle mücadele edebilecek bir konumdaydı, ama, Anavatan Partisi bunu başaramadı, bunu bece
remedi. Daha sonra, Anavatan Partisi yakınlarda yapmış olduğu gibi değerlendirmede, terörün üze
rine gidilebilmesi için, terör odaklarının kurutulabilmesi için beş yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi
ler, ya o yanlış, ya bu yanlış. Eğer beş yıla ihtiyaç varsa, o zaman haklı olarak burada bizim* işin 
gereğiden, mantığından hareketle "Neden yedi yılda bu tamamlanmadı, neden yedi yılda terör 
odakları kurutulmadı?" sorusunu sormamız gerekmektedir. 

Türkiye'de, 1984 yılından bu yana, ölü ya da canlı 10 bin terörist yakalanmıştır. Bunun 5 bini 
1993 yılında ele geçirilmiştir, 3 bini son sekiz ay içinde yakalanmıştır. Deneyimli politikacıların 
yaptığı o, deneyimsiz politikacıların yaptığı da bu. Takdiri Sayın milletvekillerimize sunuyor, 
hepinize iyi akşamlar diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 

Sayın Karayalçın'a, Hükümet üyesi olduğu ve "darbe" lafını da açıklığa kavuşturması için söz 
verdim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yerimden bir tavzihte bulunacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anavatan Partisinin, "terör odaklarının kurutulması 
için 5 yıla ihtiyaç var" gibi bir beyanı hiçbir yerde ortaya konulmamıştır. Sadece şu var Sayın Baş
kanım, Anavatan Partisi güneydoğu sorunu için, güneydoğu sorununun çözümlenmesi için orta 
vadeli tedbirlere ihtiyaç olduğu görüşündedir. Belgelerde bu yazılıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zabıtlara geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Eler, Sayın Gökalp, Sayın Hacaloğlu, üçünüzden birine Sayın 
Köse konuştuktan sonra söz vereceğim; ama, söz verirken de şartımı koşacağım. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — On ilde uygulanmakta olan olıaganüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/1296) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse'de. 

Buyurun Sayın Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan; sayın milletvekilleri; 
olağanüstü halin dört ay uzatılması hususundaki Başbakanlık tezkeresi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Sayın Başkanı ve Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için meşru güçlerimiz 
olan güvenlik kuvvetlerimizin canlan pahasına yapmış oldukları mücadele sonucunda şehit olanla
rına Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlamak, o bölgede 
yaşayan insanlanmızın huzurunu temin etmek maksadıyla mücadele eden güvenlik güçlerimize de 
yine Allah'tan güç ve destek diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözcü arkadaşlarımız yapmış olduklan konuşmalarda, tabiî muhalefet 
partisi sözcüsü olan arkadaşlanmız, özellikle terör meselesinin, siyasî bir araç olarak kullanılma
masını siyasete herhangi bir şekilde bulaştınlmamasını, meseleye, millî bir mesele olması dolayı
sıyla tümümüz Millet Meclisi olarak, bütün siyasî partiler olarak sahip çıkmamızın gerektiğini söy
lediler; doğrudur. Ancak, yine arkadaşlanmız konuşmalannda, bu şekilde söylemelerine rağmen, 
kendileri, yine, maalesef, burada bazı meseleleri istismar etmeye kalktılar. SHP sözcüsü değerli 
arkadaşımız Sayın Köklü'yü tebrik ediyorum, gerçekten, meseleyi çok güzel bir şekilde ortaya 
koydu ve detayıyla birlikte, birlik ve bütünlüğümüzün gereğini, ne yapılması gerektiğini SHP Gru
bu adına fevkalade güzel bir şekilde huzura getirmiş oldu. 

Sayın Korkmazcan'ın kendisinin ve Grubunun millî meselelerdeki hassasiyetini yakinen 
bilenlerdenim. Anavatan Partisinin Grup olarak, Sayın Korkmazcan'ın kişi olarak bu gibi meselele
re bizim kadar hassasiyet gösterdiklerine ve göstereceklerine de-inanıyorum. Ancak, Sayın Kork
mazcan'ın huyudur, kenanndan köşesinden, maalesef, yine meseleyi siyasi istismar konusu yap
maktan kendini alıkoymamıştır. Kaldı ki, devletten yana olan, devletin otoritesinin sağlanması 
amacıyla, güvenlik kuvvetlerimize destek vermesi bakımından, gerek maddî, gerek oradaki otorite
yi sağlayacak herhangi bir yasal düzenleme gerekiyor ise, destek vereceklerini ifade etmesine rağ
men, şu anda Güneydoğu'da PKK'nın kural koyduğunu ifade etmek suretiyle, hem devletin acizli
ğini gösterecek hem de, maalesef, güvenlik kuvvetlerimizin moralini bozacak sözler sarf etmişler
dir. 
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Ben, Sayın Korkmazcan'm sözlerine kesinlikle katılmıyorum. Şu anda devlet, ülkenin her 
yerinde hâkimdir. PKK terör örgütü vur-kaç eylemlerini yapmak suretiyle, gece ya da gündüz, eli
ne fırsat geçirdiği müddetçe, baskı kurmak, şiddet kullanmak suretiyle, içimizden götürmüş olduğu 
hainler vasıtasıyla çeşitli yerlerde, çeşitli zeminlerde bu hareketleri yapabilir. Bunların da yine 
güvenlik kuvvetleri enselerindedir, arkalanndadır, takibindedir. 

Değerli milletvekilleri, meseleyi tenkit edebilirsiniz, meselede noksanlar olabilir; ancak, başa
rılı icraatları da takdir etmek mecburiyetindeyiz. Bugün görünen odur ki, 50 nci Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti terör meselesinde ciddî ve kararlı tavrını ortaya koymak suretiyle, bu meselede fev
kalade başarılı sonuçlar almıştır. Dış devletlerle olan münasebetlerde, komşu devletlerle olan iliş
kilerde ve özellikle içimizdeki terör olaylarının ortadan kaldırılması amacıyla, güvenlik kuvvetleri
mizin başarılı operasyonları ve çalışmaları sonucunda PKK'nın beyni parçalanmıştır. Şu anda kuy
ruğunu kenara, köşeye vurmak suretiyle bu şekilde hareketlerine şahit olmaktayız. Terör örgütü
nün yaptığı hareketler, PKK'nın hareketleri 1994 yılında inşallah ümit ediyoruz ki, "ya bitecek, ya 
bitecektir" Bunu, Sayın Başbakan Hükümet adına söylüyor, kendi şahsının veya Doğru Yol Partisi 
grubunun herhangi bir şekilde propaganda aracı olarak kullanmıyor. Sayın Korkmazcan da bilir ki, 
Başbakan, Hükümetin Başkanıdır, Hükümetin temsilcisidir ve onun adına konuşur. Böyle millî bir 
meselede, siyasî partimize herhangi bir puan kazandırmak için bunu araç olarak hiçbir zaman kul
lanmadık, kullanmayız. Muhalefet döneminde de aynı şeyleri yaptık. Bu kürsülerde, Anavatan 
hükümetleri iktidarda olduğu zamanlarda, olağanüstü halin uzatılmaları konularında ya da terör 
meselelerinde veya güvenlik kuvvetlerini ilgilendiren herhangi bir meselede, Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak her zaman müspet oy kullanmışız, müspet sözler sarf etmişiz, zabıtlar bizim en güzel 
şahidimizdir. 

Terör, tabiî ülkemizin en önemli meselesidir, gündemden inmemiştir. Yalnız, meseleyi 7 aya, 
2,5 yıla bağlamak suretiyle 1984-1991 yıllan arasındaki 8 yıllık uygulamalar sonucunda, 1991 
yılında kurulan Hükümete devredilen anarşi ve terörün unutulmak suretiyle, sanki yeniden ortaya 
çıkmış, yeni bir organizasyonmuş gibi gösterilmesine de hakkınız yoktur. 1984-1991 yıllan arasın
da devlet ya da hükümetler ciddî tedbirler almış olsaydı, o günkü şartlar içerisinde yılanın başını 
ezmiş olsalardı, bugün bu meseleleri konuşmak durumunda kalmayacaktır. 

On yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik harcamalanria 500 trilyona yakın para harca
mıştır. Değerli milletvekilleri, 1994 yılı bütçesinde yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 150 tril
yonun üzerinde güvenlik harcamalan öngörülmüştür. Bunu, müspet yönüyle takdir ediyoruz, ama 
menfi yönüyle de üzülüyoruz. Müspet tarafıyla şu şekilde değerlendiriyoruz; devlet kararlıdır, 
hükümet kararlıdır, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlıdır ki, bu şekilde ekonomik sıkıntılanmı-
za rağmen, önce güvenliği ve huzuru temin etmek maksadıyla elimizde ne imkânımız varsa, bu 
uğurda harcayacağımızı bütçeye koymuş olduğumuz ödeneklerle tescil etmiş bulunuyoruz. Burada 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük katkısı olarak, gerçekten takdire şayan hareketi vardır, 
Hükümetin kararlılığı vardır, bu şekildeki harcamalan öngörmek suretiyle, 1994 yılında bu.mese
lenin bitmesi gerektiğini kabul ederek, karar vererek böyle bir ödeneği huzura getirmişlerdir. 

Orada eğitim hizmetleri elbette sıkıntıya girmiştir, sağlık hizmetleri de sıkıntıya girmiştir ve 
en başta da yatırımlar sıkıntıya girmiştir. Nasıl yapacaksınız?.. Devletin geliri bellidir, giderleri 
bellidir. Bu kadar trilyonlanmızı harcamamıza rağmen, halen önünü alamadığımız, devletin beka
sıyla, milletin bölünme meselesiyle alakalı olan bu kadar ciddî bir meseleyi önlemediğimiz takdir
de; yatınmı yapmamız mümkün değildir. İşte, devlet, onun için, en isabetli kararı vermiştir. Terörü 
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önlemeden yatırımın yapılması mümkün değildir, o bölgelerde insanlarımızın huzur içerisinde 
kendi iaşesini temin edecek herhangi bir imkâna kavuşması da mümkün değildir. Onun için, ne 
yapıp yapıp terörü bu yıl bitirmek mecburiyetindeyiz muhterem milletvekilleri. 

Şimdi, oralarda, bu şekildeki güvenlik hizmetlerinin yanında, yine yatırımlar devam etmekte
dir, verilen sözler yerine gelmektedir. 

Ş AD AN TUZCU (istanbul) — Hakkâri paketi ne oldu? 15 trilyon gitti mi? 
ISMAlL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, programa neler konulmuşsa, bütçeye 

neler konulmuşsa, hepsi gidecektir. 

Şimdi, burada herhangi bir şekilde meselenin istismarına girmek istemiyorum; sekiz yıllık 
anavatan Hükümetleri zamanında yapılan yanlışlıklardan da bahsetmek istemiyorum; beni de o 
noktaya getirmeyin lütfen; mesele millî meseledir diyoruz, meseleyi bu platformda ele alıp, hep 
beraberce elimizi taşın altına koymamız gerekitğine inandığımız halde, meseleyi o yönlere çekme
miz fevkalade yanlış olur. Onun için, diyoruz ki, mesele millîdir, hep beraber bu meseleyi göğüs
lememiz lazımdır. Grubu olan bütün partilerimizin bu meselede aynı hassasiyeti gösterdiğine de 
inanıyoruz. Onun için, bu meseleyi halledeceğimize inanıyoruz; bir partinin, Hükümetin meselesi 
olmadığını da söylüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, dış güçler bu olayı tezgahlamıştır. Dışarıdaki ister dost devlet ister 
düşman devlet ister aynı ittifak içerisinde olduğunu söylediğimiz ve kabul ettiğimiz devletler 
olsun, böyle bir senaryoyu hazırlamışlar, devletimizi yıkmak veya zayıflatmak, o bölgedeki insan
larımızı huzursuz etmek, karnımızın yumuşak tarafına el atmak suretiyle ülkemizi, milletimizi 
sıkıntıya sokmuşlardır. 

Bakın, bizim bu trilyonları harcayacağımızı biliyorlardı. Biz, bu trilyonları, oranın kalkınması 
için harcamış olsaydık, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz, Batı Anadolu'daki 
şehirlerimizin ekonomik seviyesine ulaşmış olacaktı ve öyle bir noktaya geldiğimiz takdirde, 
komünizmin yıkılmasından sonra da ufku açılan ülkemizin, Devletimizin önünde büyük istikballer 
vaat eden böyle bir tarihî süreç içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu kadar geniş bir 
zemine yayılması sonucunda dünyada nasıl bir güç meydana getireceğini hep beraberce hayalleri
mizde canlandırıyorduk, işte bizim hayal ettiğimiz ve gerçekleşmesini hep beraber sevinçle bekle
diğimiz böyle bir sonuca ulaşmamamız için, yıllardan bu yana böyle bir tezgah hazırlanmış ve 
önümüze konulmuştur. Ancak, yine 50 nci Hükümete teşekkür ediyoruz; bu oyunu bozmuştur. 
Evet, Sayın Korkmazcan'ın her ne kadar, "dışarıda ne yaptınız? Orada PKK'nın birkaç tane derne
ğini kapatmakla mesele halledilmemiştir" demesine rağmen, mesele halledilmiştir değerli milletve
killeri. 

Mesele şuydu: PKK'nın eline geçen silahların ve onu finanse eden devletlerin elleri kollan 
bağlanmıştır. Kendilerinin büyütmüş oldukları canavarı, kendileri bir terör örgütü olarak ilan 
etmişlerdir; işte basan budur. Onun için, hem finans yönüyle zafiyete uğrayan hem silah gücüyle 
zafiyete uğrayan PKK, bu sefer daha değişik şekilde eylemlere başlayacaktır; ama, onun da önü 
kesilecektir. Tabiî, terörü büyük şehirlere sıçratmak için, bunu çeşitli yerlerde daha değişik şekilde 
yapmak için planlar, programlar yapacaktır. Hem güvenlik kuvvetlerimiz hem istihbarat güçleri
miz, bu meseleleri takip ederek, onun yapacağı eylemleri daha önceden tespit etmek suriteyle fır
sat vermeyecektir, buna inanıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin bu Meclisi, millî Meclistir. Bu Meclis, 
Abdülhamit'in, 1876'daki, azınlıklarından teşekkül eden, azınlık Meclisi değildir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, millî bir Meclistir, Türk Milletinin kendi iradesiyle seçmiş olduğu milletvekillerin
den teşekkül ettirdiği, millî iradenin.tecelli ettiği millî bir Meclistir. 

Yetmiş yıldan bu yana, cumhuriyet tarihimizin belki birinci ve ikinci Meclis zamanlarında 
çeşitli şekilde konuşmalara şahit olunmuştur; ancak, şu son dönemde, T9 uncu dönemde, bu Yüce 
Meclisin bu kürsüsünden milletimizi ve devletimizi yıkmaya matuf sözler, belki de yetmiş yıldan 
bu yana bu kadar sarf edilmemiştir. Belki de yetmiş yıldan bu yana cumhuriyet tarihimizde, bu 
Yüce Meclisin içerisinde bulunan parlamenterler, devletin yıkılması için, milletin bölünmesi için 
herhangi bir faaliyetin içerisine bu kadar girmemişlerdir. 

Onun için, "emperyalist güçlerin tezgahıdır" demek suretiyle onları tenkit edeceğiz, onlara 
lanet edeceğiz. Marksist ve Leninist düşünce sahibi oldukları zamanlarda, 1980'li yıllarda, o bölge
deki insanların etnik yapısını kaşımak suretiyle, kalkınmamışlığını ortaya koymak suretiyle o 
vatandaşlarımızı istismar edenler, bugün.de aynı emperyalist güçlere sığınmak suretiyle, Avru
pa'ya sığınmak suretiyle, seçimlerde onlardan gözlemci getirmek için taleplerini oralara kadar 
götürmüşlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde talepte bulunanları nefretle kınıyoruz. (DYP sıralarından 
alkışlar) Hiçbir kişinin, hiç bir milletvekilinin, bu Yüce Meclis adına hareket etmek suretiyle, mil
letin iradesiyle milletvekili seçildikten sonra, bu milletin iradesine ters düşen hareketlerde buluna
rak emperyalist güçlerden yardım isteyerek; milletimizin kendi iradesini ortaya çıkaracak, serbest, 
hür mahallî seçimlerdeki sandıklara başkalarını nezaretçi olarak getirmelerine hakları yoktur. 
Nezaretçi yüce milletimizdir. Yürekleri varsa 27 Martta sandığa gelirler; 27 Martta, o bölgede, 
vatanına, bayrağına, Allah'ına, kitabına inanan insanların gözlemci olması suretiyle ortaya çıkacak 
iradenin sonuçlarını hep beraber görürüz, saygı duyarız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) ; 

Esasen sıkıntı da buradadır; çünkü, bunların da kuyruğu sıkışmıştır. Bunların da, aynı PKK 
gibi başvuracakları yer kalmamıştır. Asıl başvurulacak yer vatandaştır, halktır. Hani siz, halk adına 
hareket ediyordunuz; hani siz, o bölgedeki insanların hakkını savunuyordunuz; hani siz, o bölgede
ki insanların ayrı bir ırktan geldiğinden dolayı, onların toprak parçalarının işgal edilmesinden dola
yı müstakil bir devlet kurulmasından bahsediyordunuz?!. O zaman neden o vatandaşla beraber 
hareket edemiyorsunuz, o vatandaşı yanınıza alamıyorsunuz da "emperyalist güç" dediğiniz, 
düşüncenize ters düşen; ama, Türkiye cumhuriyeti Devletinin ve oradaki insanlarımızın aleyhine 
vuku bulacak böyle bir talepte bulunuyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, vatandaş bunlara tokadı vuracaktır. Daha bir hafta önce o bölgeden gel
dim. O bölgedeki insanın talebi şudur: Şiddet, şiddeti doğurur; doğrudur. İnsanların birbirine karşı 
şiddet kullanması kadar yanlış bir hareket olamaz. Siyasî partilerin de birbirine karşı şiddet kullan
ması yanlıştır. Ancak, devlet, kendisini yıkmak için vatandaşları, henüz anasının karnında doğma
mış bebeleri, çocukları katledenlere; kendi meşru gücüyle ayakta durması için görevlendirmiş 
olduğu güvenlik kuvvetlerini şehit edenlere ve şiddet kullananlara karşı da en büyük şiddetini kul
lanacaktır. Devletin en meşru hakkı, kendine karşı şiddet kullanana en büyük şiddeti kullanmaktır. 
Demokrasiyle yönetilen ya da demokrasi kurallarıyla yönetilmeyen hiçbir devlet, kendisini yıkma
ya yönelik hareketleri meşru kabul edemez, göz ardı edemez. 
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Değerli milletvekilleri, onun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK terör örgütüne 
karşı en şiddetli hareketleri kullanarak ve kısa süre içerisinde, Zeli Kampında yapmış olduğu ope-, 
rasyonu kendi bünyesinde de yapmak suretiyle, bu vatan hainlerinin, bu PKK örgütü mensupları
nın, bu Ermeni uşaklarının beyinleri parçalanmalıdır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğudaki insanlarımızın arzu ettiği de budur. O bölge
den hepinizin kapısına yüzbinlerce insan geliyor. O bölgedeki insanımızın düşüncesi budur, halen 
devletinin yanındadır, halen ayyıldızlı bayrağının altında yaşamaktan şeref duyduğunu ifade etmiş
tir. Erzurum'daki hemşerilerimizin ortaya koyduğu sahne, Muş ilindeki hemşerilerimizin ortaya 
koymuş olduğu sahne ve Şırnak'taki vatandaşlarımızın Türk Bayrağının altında, PKK terör örgütü
nü lanetlemek için sokağa çıkmak suretiyle yaptığı hareketler bunun en güzel örnekleridir. Türki
ye'de, vatandaşlarımızın bunların yanında yer almadığını sadece bugünlerde yaşamıyoruz. Yüz yıl
dan bu yana aynı hareketler birçok defa yapılmıştır. O bölgede, ne komünist düşünceyle, ne de dini 
istismar etmek suretiyle veya başka şeyleri istismar etmek suretiyle harekete geçip o insanları istis
mar etmeye kalkanlar hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır. Milletin gücünü, milletin desteğini 
yanına almayanların hiçbir harekette başarıya ulaşması mümkün değildir. Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak inanıyoruz ki, devletimiz bu meselenin üzerine ciddî ve kararlı olarak gitmektedir, Hükümet 
bu konuda başarılıdır. 

Kim ne derse desin, Zeli Kampı operasyonu Kıbrıs çıkarması kadar başarılıdır; Hava Kuvvet
lerimize, o operasyonu gerçekleştiren Hükümetimize ve bu uğurda bu emri veren ve bu başarıyı 
sağlayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, uçakların kalktığı noktadan 500 kilometre, sınırlarımızdan da 100 
kilometre mesafede, başka topraklarda hiçbir görevlimizin burnu kanamadan... Ne kadar telef olur
sa olsun, önemli olun şudur: Üç yüz, beş yüz tane gebertmek meselesi önemli değildir; önemli 
olan psikolojik bir meseledir; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu hainane hareketleri yapanlara, 
nerede yuvalanmışlarsa, inleri nerede ise "nefesimiz ensenizdedir, nerede olursanız olun orada sizi 
vururuz" demek suretiyle bu ciddî, kararlı sonucu almaktır. 

İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onurlu ve gerçekten hepimizin gurur duyacağı bu hareketi 
ile Kıbrıs çıkarmasından sonra en önemli operasyonu gerçekleştirmiştir. Dikkat ederseniz, Zeli 
operasyonundan sonra olay değişik boyutlar almıştır. Hangi boyutu alırsa.alsın, bölgedeki insanla
ra inanıyoruz. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız, bizim en büyük kaynağımız, destekçimiz, dev
letimizi ayakta tutan insanlardır. Bu mübarek günlerde o bölgede yaşayan vatandaşlarımız, yine 
her türlü sıkıntıya rağmen devletinin yanında olduklarını, güvenlik kuvvetlerinin yanında oldukla
rını, PKK'ya fırsat vermediklerini ortaya koymuşlardır değerli milletvekilleri. Onun için millî bir 
görevimiz vardır, tarihî bir görevimiz vardır. O insanlar bizim insanlarımızdır. O insanları daha 
fazla sıkıntıya sokmadan... Kaybetmeden demiyorum; onları kaybetmemiz mümkün değildir. Yüz 
küsur yıldan bu yana o insanlara hangi yollarla baskı yapılırsa yapılsın, hangi amaçla kafaları 
yıkanmaya çalışılırsa çalışılsın, hiçbiri bu meselede herhangi bir şekilde devletin aleyhinde olan 
bir hareketin yanında yer almamıştır. 

İşte diyoruz ki, bu şekilde milletimizin kaynaşmış olduğu, devletin yanında konsensüsü teşek
kül eden böyle bir millî meselede zamanı uzatmadan, kısaltmak suretiyle, her türlü imkânı kullana
rak meseleyi halletmemiz lazımdır. 

Yine değerli arkadaşımız dedi ki, "olağanüstü halin dışında herhangi bir imkân veya herhangi 
bir araç getirmediniz." Şu anda kullandığımız araç, olağanüstü hal aracı; ama, gündemimizde ola-
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ğanüstü hali kaldıracak, olağanüstü halin yerine uygulanacak yeni bir tedbir bulunmaktadır. Önü
müzdeki günlerde, inşallah desteklediğiniz takdirde, engellemediğiniz takdirde, il İdaresi Kanunu 
burada görüşülüp kabul edildiği takdirde olağanüstü hal elbette ki kalkacaktır ve il idaresi Kanunu, 
onun yerine kaim olacaktır. Onun için... 

ŞADAN TUZCU (istanbul) — Sayın Köse, kendi aranızda halledin, biz razıyız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Kendi aramızda hallediyoruz. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — İnşallah, inşallah. 
ISMAlL KÖSE (Devamla) — Zaten sizin bütün kıskançlığınız o. Niye SHP ile iyi geçiniyor

sunuz, niye SHP ile bu Hükümet devam ediyor?.. SHP ile bu Hükümet devam edecektir. Ülkenin 
buna ihtiyacı vardır ve Hükümet başarılıdır, başarılı icraatlarına da inşallah devam edecektir. 

ŞADAN TUZCU (istanbul) — Terör Yasasında gördük. 
BAŞKAN —Lütfen... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, basınla yapılan propagandaya rağmen, 
televizyonlarla, radyolarla, ofset baskılarla -Almanya'da basılmak suretiyle- o bölgedeki insanlara, 
vatandaşlara çeşitli şekilde propaganda yapılmasına rağmen, vatandaşlarımız, onların hiçbirinin 
etkisi altında kalmamıştır. Gerçekten bu meseleyi çok iyi düşünmemiz lazım. Meselede vatandaşı
mızın devletin yanında olması ve o vatandaşlanmızın gücüyle beraber güvenlik kuvvetlenmizce 
bu meselenin kısa süre içerisinde halledilmesi çok önemlidir. 

İspanya'da da aynı şey olmuş. Yani, orada da yine ETA terör örgütü Bask etnik yapısında 
olan vatandaşlannm haklannı savunduğunu iddia ederek terör hareketlerine başvurmuş; ama, 
Basklılar kendi silahlanyla, kendi güçleriyle, kuvvetleriyle ETA terör örgütünü dışlamış. Şimdi 
aynı imkânlar bizim elimize geçmiş. O bölgedeki insanlanmız, vatandaşlanmız PKK terör örgütü
nü lanetliyor ve onun kendi lehine değil, aleyhine olduğunu, hiçbir zaman onunla beraber hareket 
etmeyeceğini ortaya koymuştur. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemlidir değerli mil
letvekilleri. , 

"Saha genişlemiştir"; elbette ki genişleyecek. Olağanüstü hal bölgesinde hareket kabiliyetini 
kaybeden PKK terör örgütü, bu sefer diğer taraftarlara çıkacaktır, başka yerlerde bu eylemlerini 
yapmaya çalışacaktır; ama, mesafesi kısalmıştır, uzanacak yeri kalmamıştır ve o mesafede muhak
kak surette eli kolu kınlacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ister içeriden ister dışandan, kim bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne 
kastederse, devletimizin ve milletimizin sıkıntı içerisinde kalması için ortaya konulmuş olan bu 
senaryoya yardımcı olursa, tabiî ki, devlet bunun tedbirlerini alacaktır, icra gücü olması dolayısıy
la Hükümet bunun tedbirlerini muhakkak surette alacaktır ve uygulamaya koyacaktır. 

Bir Zeli Kampı operasyonunu hafife almak veya yurt dışında yapılmış başanlı çalışmalan eli
nizin tersiyle bir tarafa itmek, bence yanlıştır; devletimiz, bu meselede başanya ulaşmıştır. Bunu 
politikaya alet etmemek lazımdır. __ 

Şimdi, önemli olan, Meclisimizin, bu mesele üzerinde yeniden hassasiyet göstererek, hem 
gelecek tedbirlerde bu mesele üzerindeki birliğini ortaya koyması hem de içimizdeki hainleri, bu 
Meclisin, bu Yüce Meclisin çatısının dışına çıkannaya beraberce karar vermemizdir; bu lazımdır. 
(DYP ve ANAP sıralanndan alkışlar) Evet, buna beraberce karar vermemiz lazımdır. 
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Fukara milletin vergisini alıp ödenek olarak cebine koymak suretiyle, aylarca, yıllarca bu 
Meclise gelmemek suretiyle, telefonlarını PKK terör örgütünün emrine verenlerin yahut başka 
şekilde onlara yardakçılık yapıp onlara çanak tutanların, bu Yüce Mecliste, bu Millî Mecliste otur
maya haklan yoktur değerli milletvekilleri. (DYP ve ANAP sıralanndan alkışlar) Onlann da ömür
leri kısalmıştır; gündemi okuduğunuz zaman, onların da ömürlerinin kısalmış olduğunu göreceksi
niz. inşallah, önümüzdeki günlerde bu konular da önümüze gelecektir ve elbirliğiyle, üzerimize 
düşen görevi birlikte yapacağız. Bu, tarihî bir görevdir, millî bir görevdir; belki biraz da geç kalmı
şızdır; doğrudur; ancak, şu kadannı söyleyeyim Sayın Korkmazcan: O vatandaşın ismini dahi ağzı
ma almak istemiyorum; çünkü, hainane hareketler içerisinde bulunmak suretiyle, kendi bölgesin
deki insanlann şehit olmalanna sebep olmak suretiyle, şiddeti asıl ortaya koymak suretiyle o böl
gedeki insanın canına kıydıran insanlardan ismen bahsetmeye dahi benim hislerim müsaade etmi
yor. O itibarla, o kişinin de, hem Almanya'daki yürüyüşteki konuşması hem Tuzla olaylan vesile
siyle yapmış olduğu konuşmalanndan dolayı gerekli bütün çalışmalar cumhuriyet savcılıklannda 
yapılmıştır, bir kısmının belgeleri de komisyona gelmiştir; önümüzdeki günlerde onlann da çalış-
malan yapılacaktır. Meclis de görevini yapmaktadır, komisyonlar da görevlerini yapmaktadır, 
Hükümet de görevini yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, güvenlik kuvvetleri başanlıdır; mesele derlenmiş toparlanmıştır. Önü
müzdeki günlerde, inşallah, bunlann beyinleri parçalanmış olacak ve kuyruklan da güvenlik kuv
vetlerinin eline geçecektir ve 1994 yılının sonlanna doğru rahat bir nefes almak suretiyle, milleti
mize vermiş olduğumuz ümitler boşa çıkmayacaktır. 

Bu uğurda mücadele veren güvenlik kuvvetlerimize basanlar diliyoruz. Şehit olan askerimize, 
polisimize, vatandaşlanmıza, şahsım ve Grubum adına Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. (DYP, ANAP ve SHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Kişisel olarak, Sayın Uluç Gürkan; buyurun efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mustafa Kemal Ata

türk, yalnızca bu Meclisin ilk Başkam, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu değildir, aynı zamanda, 
mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin de kurucusu, ilk Genel Başkanı ve dünden 
bugüne, bugünden yanna, değişmez, değiştirilemez önderidir. Bu bakımdan, bazılanmız, Mustafa 
Kemal Atatürk'ü yeni keşfediyor olabilir; ama, biz bundan rahatsız olmayız; seviniriz; özellikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bulgun olduğu gibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün laik ve bağımsız 
cumhuriyetinin, onun ilkeleri etrafında kenetlenmesinden seviniriz. Yalnız, bir konuyu özellikle, 
vurgulamak ihtiyacı içindeyim. Bazı kişilerin -Sayın Başkanın burada Meclis tutanaklanna geçme
mesi için büyük bir özen gösterdiği ve o özeni bizim de anlayışla karşıladığımız -bir malum yalanı, 
suçlannın telaşı içinde, polemik konusu yapmalanna da izin vermeyiz, verdirmeyiz. Bu böyle 
bilinmeli! (CHP sıralanndan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'nin belli bir coğrafyasında olağanüstü hal uygulaması
nın bir kez daha dört ay uzatılmasını görüşüyoruz. Bu noktada, yine Mustafa Kemal Atatürk'ün, 
cumhuriyeti kurarken ortaya koyduğu ulus anlayışını hatırlamakta yarar var. Ne diyordu Mustafa 
Kemal Atatürk: "Türkiye Cumhuriyeti, bir ırk, bir kan, bir kafatası cumhuriyeti değildir; Türkiye 
Cumhuriyeti, bir din, bir meshep cumhuriyeti de değildir; bir yurttaşlık bilinci, laiklik ve bağımsız
lık esası üzerinde bir siyasal bilinç cumhuriyetidir." Bu anlayışı, bugün oylayacağımız olağanüstü 
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hal uygulamasını değerlendirirken, vicdanlarımızda, yüreklerimizde iyice perçinlemeye mecburuz. 
Çünkü, bu ulus anlayışından uzaklaştıkça çatışıyoruz, çatıştıkça da yorgun düşüyoruz. Gerçekten, 
bugün Türkiye, çatışma yorgunu bir toplum halinde. Biz, bizi birbirimize bağlayan değerleri değil, 
bizi bir birimizden ayıran nedenleri ön plana çıkardıkça, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti 
kurarken.ortaya koyduğu ulus anlayışından uzaklaşarak, bizi birbirimize bağlayan değerleri bıra
kıp, ayıran nedenleri ön plana çıkardıkça çatışan, çatışmadan yorgun düşen bir ülke, bir ulus haline 
geliyoruz. Türkiye'de temel ihtiyaç; bir uzlaşma, bir baıaş... 

Bu noktada da biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yine, bugün oylayacağımız olağanüstü hal 
uygulamasına çok somut örnek verecek bir davranış, bir politika sergiledik. Kısaca özetleyeyim. 
Terör örgütü PKK'nın lideri Âpo "güneydoğuda siyaseti yasakladım" dediğinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi, 24 Ekim günü Diyarbakır'daydı; Diyarbakır'da, güneydoğu illerinin bölge toplantısını yap
tı; Lice'de olaylar oldu, Lice kapısındaydı; yılbaşında, Hakkâri'de, Üzümlü Karakolundaydı. İşte, 
bu, uzaktan bakınca, dışarıdan bakınca belki birbiriyle çelişen gibi görünen politika adımları, Mus
tafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken ortaya koyduğu ulus anlayışının, o bansın, o uzlaş
manın gerekleriydi. , •• • ' 

Bugün, teröre karşı mücadelede de, herşeyden önce, böylesine bir anlayışa ihtiyacımız var. 
Çünkü, biz terör mücadelesini, orada teröre karşı mücadele eden, şehit düşen güvenlik görevlileri
mizin ve orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, -etnik kökenleri ne olursa olsun, 
önce onların- yüreklerinde ve beyinlerinde kazanacağız. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir anlayışta, rahmetli Turgut Özal'ın icadı olan olağanüstü hal 
bölge valiliği uygulamasına, yanı sıra olağanüstü hal düzenine yer olmamak gerekir. Türkiye'nin 
belli bir coğrafyasında, bu coğrafyanın bütününde belli bir yerdeki bu olağanüstü hal bölge valili
ği, o bölge valiliği sınırları içinde motamo uygulanan olağanüstü hal düzeni bir ayırım getirmekte
dir. Türkiye'nin bütünlüğüne sahip çıktığımızı söylerken, misakı millî sınırlarının sahibiyiz derken, 
Türkiye'nin bir coğrafyasını şu ya da bu nedenle, âdeta dikenli telle ayınyoruz. Eğer "Türkiye 
bütündür, bölünmezdir" diyorsak ve.bunda gerçekten samimiysek bu dikenli tele niye gerek var? 
Bu konuda terörle mücadele eden güvenlik görevlilerimize olağanüstü yetkiler verelim, onlann 
eğitiminden donanımına kadar can güvenliklerini en yüksek noktaya çıkaracak her türlü tedbiri, 
önlemi alalım; ama, niçin bir olağanüstü düzen rejimi, niçin Türkiye'nin bir coğrafyasında yaşayan 
insanları, âdeta, etnik kökenlerine göre ayırarak, olağanüstü bir rejimi olağan rejimmiş gibi onlarca 
yıl yaşamaya mahkûm etme anlayışı? Bu neden? Bunun terör mücadelesine ne katkısı oldu? 

İktidar sözcülerine sormak istiyonım; Burada rahmetli Özal'ın ve ANAP'ın politikalanm yer
den yere vurdunuz; peki, o politikaları, o politikanın temel anahtan olağanüstü hal bölge valiliği 
düzenini, uygulanan demokratik rejim bakımından Türkiye'yi ayıran o olağanüstü hal düzenini 
aynen devam ettirmek niye? Yerden yere vuruyorsunuz o politikaları!... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çayın ortasına gelmişsin, ne yapacaksın? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Çayın ortası falan mazeret değil. Bu, sadece çözüm ürete
memenin telaşıdır, paniğidir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin misakı millî sınırlarının gerçekten sahibiysek, özenle, titiz
likle, dikkatle, Türkiye'nin hiçbir yöresinde olağandışı bir rejimi olağanlaştırmaya hakkımız yok
tur, olmamalıdır. Hiçbir insanımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dediğimiz insanımıza, senin 
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etnik kökenin şu, seninki bu diyerek farklı bir demokrasi anlayışıyla muamele etmeye hakkımız 
yoktur. Terörle mücadele için güvenlik güçlerimize her türlü desteği verelim, her türlü olağanüstü 
yetkiyi verelim; ama, insanlarımızı olağandışı bir rejimde olağan rejimdeymiş gibi yaşamaya 
mahkûm etmeyelim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — İnanıyor musunuz siz buna? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet, inanıyorum. 

Bakın, kurumsallaştırıyoruz bazı ayırımları: -bu Mecliste yaptık ne yazık ki- 2.12.1993 tari
hinde 3920 sayılı bir Yasa kabul ettik. Bu yasa, bazı yasalarda değişiklik yapılması ve bazı kanun 
hükmünde kararnamelerin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgiliydi. Bu yasa, aynı zamanda Olağanüstü 
Hal Bölgesi kapsamındaki illerde görev yapan kamu personeline ödenmekte olan ek tazminatın, 
yeni usul, esas ve miktarlar üzerinden belirlenmesiyle ilgiliydi; ama, 1 inci maddesinin (b) fıkrası
na bir ayırım koymuşuz; "Mahallî idarelerle bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bir dakika izin verir misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan. 
O bölgede yaşayan Bayındırlık Bakanlığı memurunun, emniyet teşkilatındaki kamu görevlisi

nin, bütün kamu görevlilerinin tazminatını artırıyoruz; ama, diyonız ki, "Mahallî idarelerde çalı
şanlar bu artırımdan yararlanamaz". Kim. bu mahallî idarelerde çalışanlar? Yerel seçimlerde oy 
kullanmaları için didiştiğimiz, uğraştığımız, orada, Türkiye Cumhuriyetine bağlı belediyelerde 
görevlendirdiğimiz insanlarımız. Bakın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği düzeni ve olağanüstü hal 
uygulaması, bizi, insanlarımızı kamu görevinde dahi nasıl bir ayırım noktasına götürüyor? 

Değerli arkadaşlarım, bu, tehlikeli bir süreçtir ve nitekim, bu Koalisyon Hükümeti, ilk kurul
duğunda, bu tehlikenin farkında olarak, iki yıl önce, bu düzeni yeniden gözden geçirme taahhüdüy
le ortaya çıkmıştır. Bu taahhüdün yerine getirilmesinin zamanı gelmiştir, geçmektedir. 

Eğer biz, o bölgede, yerel yönetimlerde, 657 sayılı Yasaya göre çalışan kamu görevlilerine bu 
ayırımı getirebiliyorsak, "Türkiye'yi parçalamak isteyen eşkiyanın ekmeğine acaba yağ mı-sürüyo
ruz?" diye, kendi kendimizi ciddî olarak sorgulamak zorundayız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İçişleri Bakam Sayın Menteşe, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tak

dim konuşmamda, polemikten uzak kalmak suretiyle, devlet arşivlerini gözünüzün önüne serdim; 
hemen hemen hiçbir ilavede bulunmadım. Ancak, Sayın Korkmazcan, benim bu tutumuma rağmen 
başka bir tarz uyguladı ve bazı rakamları yanlış anladığını tespit ettim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Size teşekkür ettim Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Yüzde 59 nispetini dile getirerek, bu 

rakamı Türkiye'ye şamil kıldılar. Esasında, benim zabıtlara da intikal eden beyanımda, "1993 
yılında Türkiye genelinde meydana gelen terör olaylannın yüzde 59'u Olağanüstü Hal Bölgesinde 
meydana gelmiştir" demiştim; ama, herhalde yanlış anladılar ki, o şekilde bir beyanda bulundular. 
Gerçek buradadır. 
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Değerli arkadaşlarım, bizim samimi beyanlarımızı ters şekilde anlamak suretiyle, Sayın Baş
bakanımıza kadar uzanan eleştirilerde bulundular. Esasında, terörde güvenlik güçleri basan göster
mektedir. Güvenlik güçleri derken, Sayın Zeki Ergezen arkadaşımız "askerin arkasına sığınmak 
suretiyle" dediler; halbuki böyle değildir değerli arkadaşlarım. Türk Silahlı Kuvvetleri, güneydo
ğuda muayyen kesimde görev yapmaktadır; jandarma ve emniyet güçleri görev yapmaktadır. 
Memnuniyetle müşahede etmekteyim ki; bu mücadele bir koordinasyon içinde cereyan etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, başarıyı ifade etmek için, devlet arşivinden yeni rakamlar vermek sure
tiyle, huzurunuzu, tekrar, bir müddet işgal edeceğim. Şu yaptı bu yaptı diyerek kötülemek istemi
yorum, ben bir tespiti yapıyorum ve güvenlik güçlerinin PKK ile, bölücü örgütle mücadelede aldı
ğı mesafeyi tespit etmeye çalışıyorum. 

Türkiye genelinde 1984 yılında başlamış olan yaygın terör hareketleri, 1989 yılında, yüzde 
272'lik bir artışla 1 969 seviyesine yükselmiştir. 1989 yılında, Türkiye genelinde 1 969 olan terör 
olayları sayısı, yüzde 39'luk bir artışla, 1990 yılında 2 742 düzeyine ulaşmıştır, olay itibariyle. 
1991 yılında 4 445 sayısına ulaşan terör olayları, yüzde 62'lik bir artış göstermiştir. Görüyorsunuz 
ki, bizim görevi devraldığımızdan evvel nispetler gittikçe artıyor. Terörün en yüksek seviyeye tır
mandığı 1991 yılında Hükümeti devralmış olan Koalisyon iktidarı döneminde, 1992 yılında ise 
olaylar bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir artış göstermiştir. Bakınız, bir yıl evvelki rakam yüzde 
62... Yükselmiş; ama, artış nispetinde düşüş olmuş, yüzde 28'e düşmüştür. Olay artışları 1993 
yılında ise yüzde ,22 seviyesine düşmüştür. 1994 yılının ocak ayını henüz geçmiş olmamızda şubat 
ayı içerisinde bulunmamıza rağmen, operasyon-hareketlilik oranı 1992 ve 1993 yıllarında yüzde 
71er civarından, 1994 yılında yüzde 17 seviyesine yükselmiştir; yani, hareketlilik nispeti, teröre 
karşı mücadele nispeti yüzde 17'ye yükselmiştir. Özellikle PKK'nın 1992 ve 1993 yıllan ocak-
şubat arası birbuçuk aylık dönemindeki toplam 88 olan militan zayiatı, 1994 yılının aynı dönemin
de, yüzde 292'lik bir artışla, 345 seviyesine ulaşmıştır, olay itibariyle... 

Değerli arkadaşlanm, görüyorsunuz ki, güvenlik güçleri gittikçe büyük bir başanya ulaşmak
tadırlar. îstatistikî rakamlar değerlendirildiğinde, örgütün operasyonel hareketlilik sonucu, mayın
lama ve patlayıcı madde koyma eylemleri müşahede edilmekle birlikte, terör örgütü PKK'nın zayi-
atlannda da aynı paralelde artışlar gözlenmektedir, PKK örgütünün zayiatlan gittikçe çoğalmakta
dır; güvenlik güçlerinin de zayiatlan var. Ben demin bir tespit yapmış, güvenlik güçleri ve vatan-
daşlanmızdaki zayiatlan rakamianyla huzurunuza getirmiştim; ama, söylediğim gibi, şehitler ver
memize rağmen, PKK örgütünün zayiatlan katbekat fazla olmaktadır. Esasen büyük bir mücadele 
verilmektedir; yoksa, mücadele olması, bu tespitler gerçek olmasa, o takdirde, olağanüstü hali 
uzatmak için huzurunuza gelmeyiz; ama, bunu sonuçlandırmak lazım, bunu kökünden kazımak 
lazım, işte, devlet bu azim ve karardadır. Eğer başarı olursa hepimiz ondan sevinç duymak mecbu
riyetindeyiz; esasen sevinç de duyuyonız. Benim havsalama başka türlü bir mütalaa sığmamakta
dır. 

Değerli arkadaşlanm, halen mevcut duruma göre, terör örgütü PKK'nın militan zayiatındaki 
artışlar, silah ve diğer lojistik malzemeler açısından da aynı seviyelerde olduğundan, operasyonlar 
sonucu elde edilen dokümanlann değerlendirilmesinde, örgütün yoğun bir şekilde militan ve. silah 
ihtiyacı içerisinde olduğu gözlenmektedir. Onun için, devletin bu kararlı tutumu ve güvenlik güçle
rinin başansı örgüte iltihaklan'azaltmıştır. Onun için, adam kaçırmak suretiyle, örgüt, gücünü 
artırmak istemektedir. 
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Bu tespiti yaptıktan sonra, değerli arkadaşımızın bir diğer sorusuna arzı cevap edeceğim; o da 
Zeli Operasyonu meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Zeli'deki operasyon başarılı bir operasyondur. Rakam verme hususunda 
arkadaşım bizi zorlamaktadır. Yapılan, sınır ötesi bir harekattır. Bu harekatla ilgili bize çeşitli 
istihbaratlar gelmektedir; hudut içinden değil, hudut dışından; onun için, istihbarata göre değerlen
diriyoruz. Bir istihbaratımıza göre 400, bir istihbaratımıza göre 500 ölü olduğu ifade edilmektedir. 

BURHAN KARA (Giresun) — Ezbere istihbarat mı? 

ÎÇlŞLERÎ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bunlar resmî istihbaratlardır. 

BURHAN KARA (Giresun) — Böyle, 400,500 olur mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hayır değerli arkadaşlarım, devletin 
çeşitli istihbaratları vardır... 

BURHAN KARA (Giresun) — Hayalî olur... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi, bakınız... 

BURHAN KARA (Giresun) — Hayalî olur... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hayır, hayır...Ben ne diyorum; "sınır 
ötesi." Bakınız, sınır içindeki operasyonlarda dahi, çoğu zaman, örgüt, öldürülenleri kaçırıyor; 
ölenleri kaçırıyor. Neden?.. Operasyonu küçük göstermek istiyor. Hem bizim güvenlik güçlerimize 
moral kazandırmak istemiyor hem de kendi örgütüne meseleyi küçük göstermeye çalışıyor. Bakı
nız, yine istihbaratlarımıza göre, bu operasyonun hemen arkasından verilen talimatlarda, "hadiseyi 
küçük göstermeye bakın" deniliyor. Değerli arkadaşlarım, bu bir taktiktir. 

Bakınız, gene rakamlar veriyorum. Aldığımız istihbarata göre, kamp yerindeki sığınaklar 
tamamen tahrip olmuştur ve çökmüştür, lojistik depolan tahrip olmuştur, cephanelikleri infilak 
etmiştir, -bunlar, fotoğraflanyla tespit edilmiş ve televizyon ekranlarında vatandaşlanmıza da gös
terilmiştir- bölgede muhaberat sistemi -radyo gibi görev yapan istasyonlar- tahrip edilmiştir, kam
pın emniyetini sağlayan uçaksavar mevzileri tamamen berhava olmuştur. Değerli arkadaşlanm, 
demek ki, Zeli operasyonu başanlı bir operasyon olmuştur. 

Esasen, meseleyi şöyle de mütalaa etmek lazım: Devletin kararlılığı burada kendisini göster
miştir. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçaklan, yani bizim uçaklanmız uzak bir noktadan kalkı
yor, Bekaa'dan daha uzak bir noktayı bombalıyor. Esasında bunun bir manası var: Hiçbir şey 
olmasa dahi, dosta düşmana, Türk Devletinin kararlılığını göstermektedir: Türk uçaklan gidebili
yor, orayı bombahyabiliyor... Dosta düşmana bir mesajdır değerli arkadaşlanm. Esasında, bunu 
küçümsememek meseleyi PKK örgütünün talimatlan noktasında mütalaa etmemek lazım. Onun 
için, ben, değerli arkadaşlanmdan bilhassa istirham ediyorum: Bu Zeli operasyonunun başanlı 
olduğunu ifade etsinler. 

Gene, değerli arkadaşım Hasan Korkmazcan, PKK'nın kural koymasından bahsettiler. Evet, 
hedeflerinden birisi kural koyma, safha safha bir noktaya ulaşma; orada otonom bir idare, ondan 
sonra kopma ve müstakil devlet kurma; hedefleri bu değil mi? Kural koydu. "Gazeteleri satmaya
caksınız, gazete dağılımı olmayacaktır" dedi; ama, bugün, görüyorsunuz, gazeteler her tarafta satı
lıyor, dağıtılıyor. Ondan sonra, siyasî partiler kapatılma teşebbüsünde bulunuldu, devamlı şekilde, 
hepimizin partilerine, millî partilerimizin hepsine tehditte bulunuldu; parti başkanına bulunuldu, 
parti binalannı kapatma tehdidinde bulundu; ama, görüyorsunuz ki, bugün partilerimiz açıktır ve 
partilerimizin her biri aday göstermiştir. 
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Bakınız, DEP münakaşa ediyor. Niye münakaşa ediyor?.. Diyor ki, "girelim mi, girmeyelim 
mi?" Seçimler devletin denetimi altında, yargının denetimi altında. Biz, devlet olarak bütün parti
lere kucağımızı açmışız. Hangi parti olursa olsun, yeter ki irade serbest tecelli etsin. İradeyi saptır
mak isteyen örgüt değil mi? Örgütün birtakım tebliğlerini arkadaşlarımız herhalde görüyorlar. 

Her partinin, DYP'nin, SHP'nin, ANAP'ın, Refah'ın, CHP'nin adaylarına, hepsine tehditler 
vaki olmaktadır. "Sakın ha, girersen şöyle olur" gibi tehditler vaki olmaktadır. Bana da geliyorlar 
bazen, bunları gösteriyorlar. "Hayır, seçime gireceksiniz" diyorum. DEP'e de aynı şeyi söylüyo
rum; geliniz seçime giriniz ve görünüz sonucunuzu ve ondan sonra sonucu saygıyla karşılayınız. 
Tehditler savurmak suretiyle, "efendim, Türkiye'de şu kılıf hazırlanıyor, bu kılıf hazırlanıyormuş" 
gibi âdeta seçime girmemeye kılıf hazırlanmaktadır. Onun için, ben İçişleri Bakanınız olarak 
bütün partileri aynı seviyede mütalaa ediyorum. Yeter ki irade serbestçe tecelli etsin, kime verilir
se verilsin. Bizim başka türlü bir propagandamız, başka türlü bir tarzımız olamayacaktır, olmaya
caktır değerli arkadaşlarım. • ' . . ' ' • 

Sayın Korkmazcan arkadaşım, Kurtalan'dan, demiryollarından bahsettiler. Ben sordum, tespit 
ettim, biraz evvel tekrar kontrol ettim; Kurtalan, gündüzleri halen sefer yapmaktadır; inşallah gece
leri de sefer yapacaktır. 

Güneydoğudan gelen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız -çeşitli partilerden geliyorlar- teşekkür 
ediyorlar. Olaysız değil, olay var; ama, şehirlerde ve kırsal alanlarda güneydoğu bir huzura kavuşr 

muştur. Bütün gayretimizle güvenlik güçlerimizin sayısı ve silah güçleri artırılmak suretiyle, önü
müzdeki günlerde gene büyük operasyonlarla iyi sonuçlara ulaşacağımızı ümit ediyorum değerli 
arkadaşlarım. 

Sayın arkadaşım bir konuya daha temas ettiler. Bu beni biraz üzdü; itiraf etmek gerekir ki, 
üzdü. Hangi hadise? Sayın Hatip Dicle hadisesi. 

Şimdi bakınız, Tuzla'da bir hadise cereyan etmiş, demin anlattım; bu hadisede gencecik 5 
masum yedeksubay talebesi, hafta sonu tatillerini geçirmek üzere çıkıyorlar, çöpe konulan bir 
bomba, kalleşçe, sinsice bir olay neticesinde hayatlarını kaybediyorlar, şehit oluyorlar. Hepimizin 
yüreği dilhun olmuştur, hepimizin içi kari ağlamıştır bu hadise karşısında. Yaralılarımız da var. 
Ama, kalkıyor, DEP'in Başkanı "Bu olay normaldir. Bunlar yedeksubay talebesidir, askerdir, onun 
için, bu savaşta bunu normal karşılamak lazımdır" diyor. Ondan sonra "300 bin kaçak asker var, 
bunları kutluyorum" diyor. Bir milletvekili, bir partinin genel başkanı! Ben ne yaparım bunda? 
Reaksiyon gösteririm. O reaksiyonuma karşılık kendisi ne diyor, "İçişleri Bakanı alçaktır." 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Sayın Başkanım, alçak kendisidir. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bir toplantıdan çıkar çıkmaz gazete

ciler geldi, bunu söylediler. Ne yaparsınız, ne söylersiniz? Esasen kend isi hakkında çeşitli iddialar 
var, bu iddialar Anayasa Komisyonunda da tartışıldı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Zannediyorum gündemin de 158 inci 

sırasında. 
Değerli arkadaşlarım, bu söz karşısında siz olsanız ne yaparsınız? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) —- Sayın Bakanım, devlet kızar da, belli etmez... 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHÎT MENTEŞE (Devamla) — Hayır, hayır değerli arkadaşlarım; o 
böyle yapmakla, bir içişleri Bakanına bu şekilde söylemek suretiyle güya PKK örgütüne cesaret 
veriyor, örgütüne cesaret veriyor!.. ' • • - ' " ' • * • . 

Değerli arkadaşlarım, ben daha başka şey de söyleyebilirdim; ama, bu söylenen sözler hıyane
tin ta kendisidir. Onun için, tekrarlıyorum, tekrarlamaktan da şeref duyuyorum; bunu söyleyen 
haindir diyorum. (DYP.ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşım, "Bu hadiseler acaba takip edilmiyor mu" dediler. Eski hadiselerdir onlar. 
Elbette, cumhuriyet savcıları bunları da takip ediyorlardır. Hemen zile basınca huzurunuza gelecek 
değil, elbette takibat yapılıyordun Başka türlüsünü düşünmek mümkün değil. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, gerçekten üzüldüğümü beyan ediyorum. Ben bu sözü yerin
de sarf ettim, küfür etmedim, bir olayı tespit ettim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, sizin sözünüze benim bir itirazım yok; 
ama^ bu kişilerin dokunulmazlık dosyalarının 2,5 yıldır bekletilmesine itirazımız var. 

IÇlŞLERÎ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — işte o görev benim görevim değil; 
Türkiye Büyük Millet Meclisine dosyalar sevk edilmiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi komis-
yonlanndan geçmiş ve gündeme gelmiştir. Onun için, hepimize tarihî görev düşmektedir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O zaman, üzülmeyiniz... Biz görevimizi yaptık. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Gündeme alın. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hadise orada gündemde, ben şimdi 
gelirken getirttim bir hataya düşmeyeyim diye. Burada gündeme girdi. (ANAP sıralarından gürül
tüler) ' - . - . ; 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın Bakan rahat konuşsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben, politik 
amaçla hiçbir söz sarf etmedim, spontanedir. Esasında, hangi partiden olursa olsun, Cumhuriyet 
Hükümetinin bir bakanına, bu hadiseden dolayı eğer "Alçak" deniyorsa, benim bütün değerli parla
menter arkadaşlarım ayağa kalkmalıdır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, ben 
fani bir kimseyim. Esasında benim kişisel olarak tutumumu bilirsiniz; ben insanları severim, insanı 
severim, hiçbir zaman Bakanlığımda parti ayırımı da yaptığım görülmemiştir; ama, ben beklerdim 
ki, bütün arkadaşlarım aynı hassasiyet içinde olsunlar. Bu hadise karşısında siyasî amaç düşünme
sinler. Gerçekten vahimdir söyledikleri; gencecik beş adamımız ölüyor, ondan sonra o laflar söyle
niyor. Ondan sonra bu çatının altında duruyor bu vatandaşımız, bu sözlerinden dolayı kendi parti
sinde dahi eleştiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi uzatmak istemiyorum. Diğer konularda da arkadaşlarıma 
cevap arz edecektim; okullar konusu var, Sayın Zeki Ergezen'in Almanya konusu ve Batı konusu 
var. Biliyorsunuz, Batı, başlangıçta ambargo koydu, şimdi değişik bir tavır içine girdi. 

Değerli arkadaşlarım, inşallah, bütün dünya, bu insanlık dışı hareketlere karşı gerekli hassasi
yeti gösterecektir. Bizim Müslüman olmamız, bizim Türk olmamız elbette bunları etkilememeli-
dir. Bütün gayretimiz, Türkiye hadisesinde de, Bosna-Hersek'te de budur. 

Hepinize ve Yüce Meclisin Sayın Başkanına saygılarımı sunuyorum. (DYP, SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Muzaffer Demir?.. 

Sayın Esat Bütün, buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Milleti, mil
lî felaketler karşısında da, millî gururlan karşısında da her zaman yekvücut olmasını bilmiştir. 
Bugün, ülkemizde meydana gelen, Türkiye'nin önünün kesilmesine sebep olan terör olayı konu
sunda da millî birlik ve beraberlik her şeyden önemlidir. 

Saat 20.00'den beri yapılan tüm konuşmalarda, bu olayın unutulduğunu; "Terörde siz başarı
sızsınız, biz başarılıyız" şeklinde siyasî bir takım hesapların yapıldığını görüyor ve üzülüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bugün, birlik ve beraberlik halinde terörün üzerine yürüme
si gerekir. Fakat, bugün burada konuşulanlardan sonra "Kim kazançlıdır?" diye sorduğumuzda, 
terör kazançlıdır; çünkü, bütün konuşmacılar, iktidarın başarısızlığından bahsetmişlerdir. Eğer, 
iktidarlar başansızsa, devlet başansızsa kim başanlıdır? İşte burada, seçilmiş olan insanlann ve 
diğer birtakım insanlann sorumluluk duymalan gerekir. Bu noktada, en önemli hususlardan birisi 
de, devletin tüm organlanyla terörün üzerine gitmesi gereğidir. 

Bugün, Türkiye'de bir iktidar yetmezliği vardır ve bundan tüm konuşmacılar bahsediyorlar. 
Yine konuşmacılar "okullann kapalı olduğundan" bahsediyorlar. Okullar sadece terör bölgesinde 
kapalı değil, terör olmayan bölgelerde de okul kapalı. Neden?. Öğretmen atanamadığından dolayı 
kapalı. Bu, devletin bir zaafıdır. Bugün, Kahramanmaraş'ta 630 öğretmen açığı var. Bu, devletin, 
İktidann yetmezliğidir. Köylere gittiğimde vatandaş diyor ki, "Devlet buraya bir öğretmen veremi
yor mu? Biz burada dışlanıyor muyuz?" Bu psikoloji içerisinde devlete karşı güveni kalmayan 
vatandaşlar, terörden korkuyor ve teröre teslim olmak zorunda kalıyor. 

Öyleyse, devletin, terör karşısında öncelikle psikolojik üstünlüğü sağlaması gerekir. Bunun 
için de, millî kuruluşlanmız olan ve devletin geleceğine talip olan bütün siyasî partilere sorumlu
luk düşmektedir ve bir topyekûn mücadele gerekmektedir. Eğer, basın, kendisine yönelen bir teh
dit karşısında sinerse; siyasî partiler, kendilerine yönelen bir tehdit karşısında sinerlerse, o zaman 
terörle mücadele olmaz. Onun için, bütün kuruluşlanmız görevini yapmalıdır; Millî Eğitim Bakan
lığı görevini yapmalıdır, İçişleri Bakanlığı görevini yapmalıdır, basın görevini yapmalıdır, siyasî 
partiler görevini yapmalıdır, hulasa herkes görevini yapmalıdır. Bütün herkesi ve siyasî partileri 
görev yapmaya çağınyorum. 

Diğer önemli bir husus da şudur: Eğer Türkiye bu olaylan aşamazsa, eğer Türkiye bu sıkıntı-
lan aşamazsa, Türkiye, yapılan bütün olaylardan hesap soramazsa, o zaman Türkiye'nin önü karan
lıktır. Biraz önce konuşmacılar darbelerden bahsettiler. Neden bahsediliyor? Darbeler yapılıyor, 
yapanlann yanına kâr kalıyor. Suçlar işleniyor, işleyenlerin yanına kâr kalıyor veya dışanda birta
kım olaylar yapılıyor, Meclis bunu âdeta meşru hale getiriyor. Vergi kaçınlıyor, biz onu affediyo
ruz. Eğer, her konunun üzerine yürümezsek, birlik ve beraberlik içinde yürümezsek, siyasî hesap
ları bir kenara atmazsak, o zaman ileriye gidemeyiz. 

Bugün terörün önlenememesinde en önemli hususlardan birisi de adaletin gecikmesidir. 
Neden, Adalet Bakanlığı veya adlî camia tarafından, bugüne kadar "şu cezalar verilmiştir" diye bir 
açıklama yapılmıyor? Neden bu konu üzerine gidilmiyor? 

Evet, devlet her konuda üzerine düşen görevi yapmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin de önünde tarihî bir görev vardır. Çünkü, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Türkiye'nin önü 
açılmıştır; ama, bu açılmadan faydalanacak, bu ufku görecek iktidar, görmeye çalışan bir Meclis 
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gerekmektedir. Bu Meclisin, tıpkı Kurtuluş Savaşının ilk döneminde olduğu gibi, ayağa kalkabi-
len, milletin desteğini alabilen bir Meclis olması gerekir. 

Bugün görüyorsunuz; yapılan kamuoyu yoklamalarında hiçbir siyasî partimiz yüzde25'in 
üzerinde milletin desteğine sahip değil. Öyleyse, milletin yüzde 75'i bütün siyasî partilere karşıdır. 
Burada hepimizin alacağı dersler vardır. Neden? Çünkü, siyasî partilerimiz alternatif olamıyorlar, 
millete umut olamıyorlar. Sebebi de birtakım kısır çekişmeler, geçmişle ilgili birtakım değerlendir
meler veya bir diğer siyasî partinin yanlışları üzerine kurulan siyasî yanlışlar. İşte, bunun netice
sinde de elbette başarısızlık vardır. Bütün görevlileri, sorumluları, bilinçli olarak görevlerini yap
maya çağırıyorum! 

Olağanüstü hal uzatılırken, özellikle bir şeyi daha hatırlatarak sözlerime son vermek istiyo
rum. Bugün, terörün en yoğun yaşandığı Nurhak bölgesinde, görevli astsubay bana diyor ki "Elim
de teknolojinin hiçbir imkânı yok. 50 kilometre çapındaki bir alana gitmek zorundayım. Sabahle
yin yola çıkıp dağlar da, karlı yollarda yaya gitsem, yolun yansında donarak öleceğim." Öyleyse, 
terör konusunda her türlü fedakârlık yapılırken, sadece birtakım göstermelik tedbirlerle yetinilme-
meli. 

Bir diğer önemli husus da şudur : Askerlik süresi uzatılmıştır. Bugün "özel tim" adı altında 
görev yapan bazı insanlar maaş alıyorlar. Askerlik süresi üç veya dört ay uzatılan kişilere de özel 
tim muamelesi yapılmalı ve bunların da haklan verilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliği yönünde atılacak her 
türlü adıma destek olduğumuzu bildirir, saygılar sunanm. (DYP ve ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkanım, bir tavzihte bulunmak ihtiyacında

yım. 
Sayın Bakan konuşmasında, benim beyanlanmla ilgili üzüntülerini belirttiler. Yanlış anlama 

olduğunu biliyorum ve bunu karşılıklı görüşmeyle de düzelttik. Ben, Sayın Bakanın gösterdiği tep
kiye ve Sayın Başbakanın tepkisine karşı olduğumu ifade etmedim. Birincisi; Sayın Başbakakanm 
tepkisindeki zamanlama konusuna dikkat çektim. İkincisi; 2,5 yıl önceden mevcut olan birtakım 
olaylarla ilgili dokunulmazlığın kaldınlması prosedürünün geciktirilmiş olmasına dikkat çektim. 
Bunda, Sayın Bakanı hedef alan bir tutumum da yoktur; sadece vakıayı tespit için söyledim. Tuta
nağa geçmesi bakımından düzeltiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın miletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup oylannıza sunacağım. 
ALGAN HACALOGLU (İstanbul) — Sayın Başkan, söz vereceğinizi söylemiştiniz. 
BAŞKAN — Oylamadan sonra söz vereceğimi söyledim. 
ALGAN HACALOGLU (istanbul) — Konuşmalar ve tartışmalar bu oturum içinde cereyan 

etti. 
BAŞKAN — Efendim, oturum devam ediyor, oturumu kesmiyorum ki, aynı oturum içinde 

söz vereceğim. Lütfen... 
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Başbakanlık tezkeresini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.11.1993 tarihli ve 272 sayılı karan uyarınca Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam .etmekte 
olan Olağanüstü Halin, 19.3.1994 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılması 
Bakanlar Kurulunca 23.2.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

BAŞKAN — Hükümet tezkeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyenler... 
Hükümet tezkeresi kabul edilmiştir. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, partili 

milletvekillerine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 20 nci defa yaptığımız bu görüşmede siyasî partilerimiz, 
konuşmalarıyla, hemen hemen oylarının bütünüyle teröre karşı da bir birleşmenin burada sembolü 
oldular. 

Bu güzel toplantıyı iyi bitirmek için bir konuyu oylamanın sonuna bıraktım. Sayın Eler, Sayın 
Gökalp, Sayın Hacaloğlu, burada Sayın Ergezen konuşurken, sizin tarafınıza baktı; ama, aşağıdan 
sizleri itham eden de bazı sözler oldu. Bu sözler için içinizden birine söz vereceğim. Yalnız, dün
den beri endişem, o paçavranın içindeki kelimelerin zabıtlara geçmemesini rica ediyorum. Yeni bir 
tartışmaya da yol açmayacak şekilde hanginiz konuşacaksanız buyurun efendim. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, bir yanlışlığı düzeltmek için oturduğum yerden 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika... Dikkat ettiyseniz sizin sataştığınızı söylemedim, o tarafa bakışınız
dan, aşağıda itham edildi dedim. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Yani, ben itham niyetiyje hiçbir şey söylemediğimi bir defa 
daha ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ben de aynı şeyi kaydettim. Lütfen.. 

. Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda siyasî 

hayatımın en zor, en üzücü konuşmasını yapmakta olduğumu bilmenizi istiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Mendilleri çıkaralım!.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ulusal bütünlüğü ve iç barışı tartıştığımız bir oturu
mun sonunda, bu ülkenin ulusal bütünlüğünün kurucusu, bu Parlamentonun ve Cumhuriyetin Ulu 
Önderi ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin olarak bir konunun burada, bu Yüce Parla
mentonun kürsüsünde tartışma konusu haline gelmesinden, bir parlamenter olarak sizlerin de duy
gularınıza tercüman olduğum inancı içinde büyük bir üzüntü duyduğumu belirtiyorum. 
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îki gün evvel, bu Yüce Meclisin çatısı altında, hiçbirimizin kabul edemeyeceği, hiçbirimizin 
bugüne değin olabileceğine ihtimal vermeyeceği bir olay yaşadık. Kendini bilmez, nereden, hangi 
mihraklardan güç aldığı bilinmeyen bazı unsurlar, Parlamentomuzun içinde, belirli yerlere, Ulu 
Önder Atatürk ile ilgili, sapık, seviyesiz ve gerçek dışı karalama içeren şu elimdeki kağıdı dağıtma 
cüretini gösterdiler. Ve bugün, biraz evvel, Sayın Refah Partisi sözcüsü, az önce biten konuyla ilgi
li Grubunun görüşlerini dile getirirken, Grubumuza yönelik, parmağını uzatarak, "bunu dağıtan 
sizlersiniz" anlamına gelen bir ifadede bulundu. Değerli arkadaşlarım, bunu, böyle bir kağıdı, bu 
Yüce Meclis altında hiçbir milletvekilinin, değil milletvekili, hiçbir izan sahibi yurttaşın yapabile
ceğine ihtimal vermiyorum; ancak, bu çatı altında, Yüce Atatürk'ün devrimleri, ilkeleri ve laik 
cumhuriyet üzerine yemin ederek göreve başlayan ve görev yapmakta olan bir milletvekilinin, üç 
gün evvel bir özel televizyonda Yüce Mustafa Kemal ile ilgili olarak, "onun anası ve babası belli 
değil" dediğini büyük bir üzüntüyle izledik. Ve bugün de, o olaydan üç gün sonra, o mealde bir 
yazının, bu Yüce Meclis çatısı altında dağıtılmasının ve ona ilişkin olarak anlamsız bir tartışmanın 
içine girmiş olmayı hiçbirinizin içinize sindirebildiğinizi düşünmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, belli ki, bunu dağıtanlar, bazı kişiler, gaflet, dalalet hatta ihanet duygu
su içinde bunu yapabiliyorlar. (CHP sıralarından alkışlar) Bu davranışlar, sadece gözü dönmüş 
sıradan bir avuç insanın işi olamaz. Bu, aynı zamanda, yıllardır planlı bir şekilde sürdürülmekte 
olan bir karşı kültür savaşının laik cumhuriyet düzenine karşı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen toparlayalım... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — ...geliştirilmek, istenen gerici yapılanma arayışının 
ürünüdür. Atatürk'e, devrimlerine ve laik cumhuriyete dil uzatan, uzatmaya cesaret edenler, amaç
larına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını bilmelidirler. Hiç kimse, Türkiye insanının sabrını, hoşgö
rüsünü, iç barış özlemini yanlış yorumlamamalıdır. Hiç kimse, çağdaş topluma gönül vermiş, 
yürekleri Atatürk sevgisiyle dolu insanlarımızın sabrını taşırmaya yol açmamalıdır. (CHP sıraların
dan alkışlar) Atatürk'e, devrimlere ve laik cumhuriyete dil uzatmaya cesaret edenler, bu ülkeye, 
Türkiye insanının yetmiş yıl evvel reddettiği rejim özlemlerini getirmeye çalışanlar bilmelidir ki, 
özlemleri kursaklarında kalacaktır. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, onun bir milletvekili ve sizlerin hissiyatına da tercüman olarak, laik 
cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin her koşul altında korunması ve çoğulcudemokrasinin geliş
tirilmesi için, hep beraber, bu yüce çatı altında görev yapan tüm milletvekillerinin, tüm imkân ve 
inançlarını ortaya koyacaklarından hiç kimse şüphe edemez. 

Herkes bilmelidir ki, gençliğimizin, inançlı ve kararlı insanlarımızın koşulsuz ve sınırsız 
güvencesi altında olan laik Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkeleri, ebediyen yaşayacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP, ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN...— Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen olayları 
incelemek amacıyla kurulan... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... (DYP sıralarından "Otur yerine, otur!" sesle
ri) 

SELAHATTİN KARADEMÎR (Kahramanmaraş) — Yeter artık, otur! 
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BAŞKAN — ...Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 1 Mart 1994 
Salı günü saat 14.00'te, Halkla ilişkiler Binası B Blok Alt Zemin Meclis Araştırma Komisyonlan 
Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, izin verir misiniz... (DYP sıralarından "Otur 
yerine!" sesleri) 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Utanmaz adamlar! 
BAŞKAN — Sayın Kazan, buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, oylamayı takiben yapmış olduğunuz konuşma 
sırasında bir tefsirde bulundunuz... (DYP sıralarından "Otur yerine! Yeter artık!" sesleri) 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Utanın biraz... Yeter artık! 

İRFAN DEMİRALP (Samsun)— Sayın Başkan, dinlemek zorunda değilsin. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Susun ulan! 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Kes sesini, otur yerine! 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sen sus!... Otur yerine! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Oylamayı takiben yapmış olduğunuz konuşma sırasında bir 

tefsirde bulundunuz... 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Atın .'şunları dışarı, Atatürk düşmanları 
bunlar! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu oylamada, lehte oy verenler elbette çoğunlukta. Aleyhte 
oy verenler de var. Biz aleyhte oy verdik; ama lehte oy verenleri teröre karşı, aleyhte oy verenleri 
sanki teröre taraftarmış gibi bir üslup hâsıl oldu. Bu Parlamentoda, Refah Partisi ve bütün parla
menterler teröre karşıdır. 

Olağanüstü hale karşı olmak başka şey, teröre karşı olmak başka şeydir. Durumun bu şekilde 
zabıtlara geçmesini arzu ettiğim için söz aldım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İkisi birbirinden ayn şeydir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Niye dinliyoruz bunu?! 

. -V LATİF S AKICI (Muğla) —Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ben, o konuşmamı çok dikkatli yaptım. Dikkat ederseniz, "buradaki grup söz
cüleri bir noktada birleştiler ve ittifaka yakın da bir oylama oldu" dedim, yani Grubunuzun sözcü
sünün de buradaki konuşmasını değerlendirdim. Siz yanlış anlamışsınız; ama arzunuz zabıtlara 
geçti. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, teröre karşı oluşta bütün oylama tamamdır, 
Meclis ittifak halindedir; ama olağanüstü halin uzatılmasında farklı olunabilir, burada durum ayrı
dır. . 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, dinleme efendim! 

LATİF SAKICI (Muğla) — Bu usul nereden çıktı Sayın Başkan?! 

BAŞKAN — Tamam efendim, bırakın da bu saatte daha tatlı ayrılalım. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanuna Bir Ek 

Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/356) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/280) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, içtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergesi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 22.5.1992 tarihinden itibaren bekleyen (2/356) esas no'lu 3201 

sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair Kanun Teklifimin, içtüzü
ğün 38 inci maddesi uyarınca, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
ismail Köse 

Erzurum 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, sözlü sorular ile genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini 

görüşmek için, 1 Mart 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.35 

; © — 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı Belediyesine hazine yardımı 

yapılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/2099) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Maliye Bakanı Sayın ismet Atilla tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polath, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtileri 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/Konu/Proje/Yatınm Beypazarı Belediyesine Hazine yardımı olarak 500 000 000 
TL verilmesi. 

• T C -

Maliye Bakanlığı ' 24.2.1994 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11/390 

Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.10.1993 tarih ve 

2099-6159/27970 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından yazılı olarak cevaplandınlmak 
üzere tarafıma yöneltilen "Ankara ili Beypazan Belediyesine hazine yardımı yapılmasına ilişkin" 
soru önergesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız bütçesinin "Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler" tertibinde yer 
alan ödenekten belediyelerimize yardım yapılmaktadır. Bu yardım yapılırken, belediyelerin nüfus, 
coğrafi konum, kalkınmışlık dereceleri, malî imkânlan, maruz kalınan tabiî afetler gibi çeşitli 
durumlar dikkate alınmaktadır. 

Bu çerçevede, Ankara ili Beypazan Belediyesine 1993 yılında 100 000 000 Tl. yardım yapıl
mıştır. 

Bilgilerine arz ederim. r , 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

2.—Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut İlçesinde TM.O. satış şubesi 
açılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/2175) . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ye hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Tanm Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tara
fından yazılı olarak cevaplandınlmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
1 M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş/konu/proje/yatırım Etimesgut ilçesinde T.M.O. satış şubesi açılması. 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.2.1994 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-25 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 20.1.1994 tarih ve 7/2175-6242/28099 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
TMO alımları yönünden önemli bir hububat ekilisi olmayan ve mevcut hububat tarlalarının 

daha çok Sincan Ajans Müdürlüğü civannda bulunması ve Etimesgut ilçesinin sincan Ajans 
Müdürlüğüne ve Güvercinlik Şube Müdürlüğüne çok kısa mesafede olmasından dolayı işyeri açıl
ması ekonomik olmamaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tanm ve Köyişleri Bakam 
3. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin'e bağlı Kılıçkaya ve Kemalpaşa bel

delerinin ilçe yapılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlması husu

sunu delaletlerinize arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
5.5.1993 tarih 06-93/494 sayı ile vermiş olduğum Artvin ili Kılıçkaya ve Kemalpaşa beldesi

nin ilçe olması ile ilgili sözlü soruma cevabın gecikeceği, ayrıca ilçe yapılacak beldelerin bu gün
lerde Hükümetin gündeminde olmasını da dikkate alarak konunun acilen cevaplanması gerektiği 
nedeniyle sorulanm; 
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1. Artvin ili Yusufeli ilçesi Kılıçkaya Beldesi; çok eski tarihi bir merkezi yerleşim alanı ve 
halen Belediyesi olan bir beldedir. 

Bu mahrumiyet bölgesini ilçe yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Artvin ili Hopa ilçesi Kemalpaşa Beldesinin Sarp Sınır Kapısı nedeniyle turizm ve ticaret 
potansiyeli oldukça artmıştır. Halen Belediyesi olan Kemalpaşa beldesini de ilçe yapmayı düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 23.2.1994 

iller idaresi Genel Müdürlüğü 
Şb!: B050ILİ0060001.205/8-4-495 

Konu: Yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : T.B.M.M. Kan. Kar. Md. nün 10.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3102-7225/ 
29363 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun "Artvin iline bağlı Kılıç
kaya ve Kemalpaşa Bucaklarının ilçe yapılması" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen bucakların ilçe haline getirilmesi konusundaki işlem dosyalan tamamlanmış olup, 
ilçe kurulması çalışmaları sırasında bu bucakların durumu da değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, birdin adamının kaymakam tarafından Ban
dırmaya sokulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Soru : 1. Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun bir vaiz için gitmek istedi
ği Bandırma'ya Bandırma Kaymakamı tarafından sokulmadığı bazı basın organlarında yer aldı. 
Doğru mudur? Doğru ise bu ilçemize sokulmamasının nedeni nedir? 

Soru : 2. Tanınmış din adamının Bandırma'daki toplantıda ne konuşacağı bilinmeden bu 
ilçeye keyfi olarak sokmayan Kaymakam hakkında bir işlem yaptınız mı? Kaymakamın bu keyfi 
tutumu insan haklarına, anayasamıza ve diğer kanunlarımıza aykırı değil midir? 

Soru : 3. Değerli din adamının seyahat hürriyetini, din ve ibadet hürriyetini kısıtlayan Kay
makamın, bundan sonra da böyle olaylara tevessül ettiğinde şehirde nahoş olaylann olmamasını 
önlemek için Kaymakamı bu ilçemizdeki görevinden almayı düşünüyormusunuz? Almadığınız 
takdirde bu ilçede olacak olaylann sorumlusu siz olmayacak mısınız? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.2.1994 

Ankara 
Sayı: B050PGM/0710001/Ş-140 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11.2.1994 tarih ve Kan. Kar. Md. 3636-8013/31095 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi
ği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Bandırma ilçesi Kaymakamı ismet Akçabay'ın, Istanbul-Fatih ilçesi Çarşamba Ismailağa 
Camii imamı Mahmut Ustaosmanoğlu isimli şahsı ilçeye sokmadığı yolunda basında çıkan haber
ler üzerine konu Balıkesir Valiliğine inceletilmiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde; imam Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, Bandırma ilçesine gelişi 
sırasında Kaymakam ismet Akçabay'ın herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı, olayın ilçedeki 
bir gazete tarafından saptınlarak haber yapıldığı ve bu haberin Zaman, Gelecek Vakit Gazetelerine 
de iletildiği ancak haberin asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

5. — Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, Afyon ilindeki belediyelere yapılan yardımlar 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'mn yazılı cevabı 
(7/3678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın ismet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

H. ibrahim Özsoy 

Afyon 

Sayın ismet Attila'mn, Maliye ve Gümrük Bakanı olarak göreve başladığı günden bugüne 
kadar Afyon merkez dahil birçok belediyeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı fonundan karşılıksız 
yardım gönderdiği bir gerçektir. 

1. Bu karşılıksız olarak gönderilen paraların dağılımı neye ve hangi kritere göre yapılmakta
dır? 

2. Bazı belediyelerin, defalarca yazılı olarak müracaat ettikleri halde bu fondan yararlanama-
yışlarını nasıl izah edersiniz? 

3. Afyon'daki hangi belediye bugüne kadar ne kadar yardım gönderilmiştir? 

4. Bu yardımların kullanımı takip edilmekte midir? Belediyelerin bu paralan harcamalan 
için herhangi bir kontrol etme durumunuz olmuş mudur? 
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Maliye Bakanlığı 24.2.1994 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.12/391 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 11.2.1994 tarih ve 3678-
8086/31306 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın H. İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
tarafıma yöneltilen "Afyon ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin" soru önergesine ceva
bım aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız bütçesinde, belediyelerin çok zorunlu ve acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 
mahdut miktarda ödenek yer almaktadır. Bu ödenek mahallî idarelerin, nüfusları, coğrafî konumu, 
kalkınmışlık dereceleri, maruz kalınan afetler gibi çeşitli hususlar dikkate alınarak kullanılmakta
dır. Bu çerçevede, çok sınırlı olan bu kaynaktan mümkün olduğunca fazla sayıda belediyeye yar
dım yapılmasına özen gösterilmekte ancak ülkemizde sayıları 2 700'ü aşan tüm belediyelere de 
yardım yapılması imkânı bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. • 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

3 © 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
76 MCI BİRLEŞİM 24.2.1994 PERŞEMBE Saat : 20.00 

1 . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On İlde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin dört ay süre ile uzatılmasına 
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci Mad
desine göre doğrudan doğruya Gündeme alınmasına dair önergesi (2/356) 

2 
. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

«•^•i*-«*SJ>.04CC23*s*v,<»*• 



7 
•.. -.KANUN TASARI.VE TEKLİFLERİYJCJ3 • 
.KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER • 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, i/108) (S. Sayısı-: 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

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

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve .Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4..— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağılma tarihi : 
6.7..1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı. Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7A 992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Snyılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi-: .2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S, 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi ilde Biiyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
'Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu R.aporu 
(1 /591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 
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15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 16, — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 17.— İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

18. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Rapora (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

19. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekıilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

20. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

21. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı.: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

22. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev-

- şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı :. 136) (Dağıtma tarihî : 
23.9.1992) 

23. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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24. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine îlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

25.: — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 26. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 27. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tccsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S, Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 28. •— Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

29. — İskân Kanununun Bi'r Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

30. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433» 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

31. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

— 5 — 16 ncı Birleşim 
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32. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

33'. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

34. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

35. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

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

X 37. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

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

39. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

40. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /457) (S. Sayışı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
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X 42. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için'Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993j ^ 

X 43. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu.Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 44. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

45. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

46. — Kars Milletvekili Zeki Nacdtarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 F,ıkrasınm Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

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

X 48. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlaır Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra-
porlar.ı (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 1 6.11.1992) 

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

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküli Zonguldak Milletvekili Güneş Mtif-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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511, —• Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

52. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

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

54. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

55. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı. 
Tür'k Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

Ş6M — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve T16 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65.) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

57. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) ' , 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağılma tarihi : 
25,5.1992) - ' ' • " • ^ - ; - J 

59. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
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Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık,' îmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

60. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğtu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kııvvtlcri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

62. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu' Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9;1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

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

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

68. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 
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69. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.£2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde. Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

70. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.24984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesfinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

71. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türle Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mıillî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

72. —' Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) .' 

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

74. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

75. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

76. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Mıillî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

77. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı - 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 
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78. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi.: 
19.1J.1992) 

80. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

81. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

82. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
i mar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı :. 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

83. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

84. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Semsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

85. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 
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86, — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

87. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

-88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

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

93. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

95* — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 
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96. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

97. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

98. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih- : 
4.3.1993) 

99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

103. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

105. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

— 13 — 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

106. — Manisa Milletvekili Tevfik Difcer'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

107. — Denizli Milletvekili Nabi Sabımcu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

108. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

109. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

İ1L — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18,5.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
X 1İ13. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka

radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

114. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

; Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi.': 22.9.1993) 
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117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlanna 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

118. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

119. _ Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı : 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

>< 121. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halle Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 123. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 124. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmcsine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi: 3.12.1993) 
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jl26^ — Çorum MillötJvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerim,' 11111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/7112) (S, Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkımda Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hülcmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 

130. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 131. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

iX 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 133. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 135. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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136. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

137, _ Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

140. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağ/tma tarihi : 8.2.1994) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

143 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi :T0.2.1994) 
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X 144. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkımda Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı :. 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 
X 145.— Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayıodırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

146. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1 /662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa târihi : 10.2.1994) 

X 147. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 149. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As

keri Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

151. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1034) (S, Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

152. — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1093) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

153. —Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbalkır Milletvekili Leyla Za
na'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3^1029) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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154. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/997) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

155. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, 
Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever, Mardin 
Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Batman Milletvekili 
Nizamettin Toğuç, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zaııa* Batman Milletvekili Abdül-
kerım Zilan, Sımak Milletvekili Mahmut Almak, Van Milletvekili Remzi Tartal, Muş 
Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, Diyarbakır Millet
vekili Salih Sümer, Diyarbakır Milletvekili Hatib Dicle, Mardin Milletvekili Mehmet 
Sincar, Mardin Milletvekili Ali Yiğit, Sımak Milletvekili Selim Sadak, Muş Millet
vekili Muzaffer Demir, Sımak Milletvekili Orhan Doğan, Adıyaman Milletvekili Mah
mut Kılınç ve Siirt Milletvekili Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/462) (S. Sayısı : 586) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1038) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

157. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/996) (S. Sayısı : 588) (Dağıtma tarihi : 
10.2,1994) 

158. —Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman 
Milletvekili Mahmut Kılınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Almak, Orhan Doğan, . 
Selim Sadak, Diyarbakır Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık, 
Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, 
Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş 
ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adaldt Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/789) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

159. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 
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160. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Haklkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

161.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hattında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) ı'(S, Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.24994) 

162. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nurum Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 163. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 164.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasiiıda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 165. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 166 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 167. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 

X 168. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 
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IX 169. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişildik Yapılmasına 
ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

170. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 171. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

172. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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