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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne 

kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1582) 

2. - Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne ka
dar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1583) 

3. - TBMM'ni temsilen A.B.D.'ye gidecek Parlamento heyetine katılacak 
olan milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1584) 

4. - Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Çevre Komisyonu Üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/351) 

5. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, (9/22) esas numaralı Meclis 
Soruşturma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/352) 
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Savfa 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC

LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 375 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 arkadaşının, Doğu ve Gü

neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak hu
zur ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) ' 375:376 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 376,417 

1. - DYP., ANAR, S.H.P., R.P. ve C.H.P. Grup Başkanvekilleri Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Ay
dın Güven Gürkan, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Ankara Milletve
kili Ali Dinçer'in, Güneydoğu'da Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Ye
rinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin.Sağlan
masına Katkıda Bulunmak Üzere Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önerge- 376:411, 
leri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/116) (S. Sayısı: 651) 417:418 

2. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İli
nin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçeri
sinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/12) (S. Sayısı: 689) 411 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 411 
1. - Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun, Konya Milletvekili Mehmet Ke-

çeciler'in, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi ne
deniyle konuşması 411:416 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 418 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 418 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, veîgi toplamada başarılı birimle
rin ödüllendirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı ce
vabı (7/4891) 418:419 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin'de bazı kişilerin si
yasî güç kullanarak sahilden kum ve çakıl aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4902) 420:421 

3 . - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SSK hastanelerinin anlaşmalı olduğu 
özel hastanelere gönderdiği vatandaşların mağdur edildiği iddialarına ilişkin soru
su ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/4914) 421:422 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Yükseköğretim Genel Müdürünün sah
te doktora aldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/4918) 422:423 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Mehmet Akif Ersoy İl
köğretim Okulunun kalorifer tesisatının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4936) 423 
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6. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa İli Soma İlçesinde mey

dana gelen orman yangınından doğan zarara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ha
san Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4948) 424:425 

7. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okuma yazma bilme
yenlerin oranında artış meydana geldiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4950) 425:426 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı millî parklar için açılan iha
lelere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4951) 426:429 

9. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Gaziantep'e bağlı ba
zı yerleşim birimlerinde görülen tarla faresi istilasına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4965) 429:430 

10. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, RFden aday olan öğretmenle
re ayrımcı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4975) 430-431 

11. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yer alan "Şok 
açıklamalar" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın 
yazılı cevabı (7/4977) ' 431:432 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Göztepe SSK Hastanesin
deki bakım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Nihat Matkap'm yazılı cevabı (7/5001) 432:433 

13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Okmeydanı SSK Hastane
si tadilat ihalesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat 
Matkap'ın yazılı cevabı (7/5002) 433:435 

14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Meslek Hasta
lıkları Hastanesi tadilat ihalesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/5003) 435:436 

15. - Kocaeli Milletvekili Şevket KaZan'm, sağlık sorunu nedeniyle tayin is
teyen bir öğretmene ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/5008) 4 3 6 

16. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Toprakkale - İskenderun otoyolu iha
lesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/5024) 436:437 

17. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5044) 437:438 

— © 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Genel Kurulu ziyaret eden Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Askar Akayev'e..Büşkan-
lıkça "Hoşgcldiniz" denildi. ..; ; i 

Türkiye-Kırgızistan dostluğuna ilişkin bilgi verme isteği kabul edilen Kırgızistan Cumhurbaş
kanı Askar Akayev Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. 

Başkanlıkça, Dilekçe Komisyonuna seçilen üyelerin 18 Ekim 1994 Salı günü saat 14.00'te top
lanarak, Komisyonun başkanlık divanı seçimini yapmalarına ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, (2/1046) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; Millî Savunma Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci ek, 

21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkili kanun tasarısı, yetki kanunu tasarısı ile, kanun 

tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından ertelendi. 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 
Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısının (1/537) (2/384) (2/623) (S. Sayısı: 693), görüşmelerine devam edile
rek geçici 3 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

18 Ekim 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.52'de birleşime son verildi. 
Vefa Tanır 

Başkanvekili 
Ali Günaydın Abbtis İnct'ayan 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Bolu 

m 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

14.10 .1994 CUMA 

Tckliner 

1. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Deniz İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi, Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Teklifi (2/1197) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1994) 

2. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın; İzmir İlinde Gültepe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/1198) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.10.1994) 

3. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 7 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumlan Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayı
lı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1199) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.1994) 

4. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 Arkadaşının; 1580 Sayılı Belediye Kanununa 
Mükerrer Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1200) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.10.1994) 

5. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
Maddesinin Ortak Hükümler Başlığı Altındaki (A) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/1201) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1994) 

Tezkereler 

1. - Genel Bütçeli Dairelerin 1993 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1580) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1994) 

2. - Katma Bütçeli Dairelerin 1993 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1581) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1994) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin Devlet Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/1241) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1994) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Güneydoğu'da yakıldığı iddia edilen bazı köyler ile 
faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.10.1994) 

2. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bir gazetede yeı alan "Eğitimin Fotoğrafı" başlıklı 
yazıda ileri sürülen hususlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5267) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.10.1994) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergi iadesi sisteminin uygulamadan kaldırılış ne
denine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.10.1994) 
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4. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, terörle mücadelede şehit olan polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

5. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, terörle mücadelede şehit olan subay ve erlere iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.1994) 

6. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletmeleri Murgul İşletme 
Müdürünün görevden almış nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5271) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 12.10.1994) ' 

7. - Sivas Milletvekili Ziya Halisin, gözaltına alındığı iddia edilen bir şahsa ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1994) 

8. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5273) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1994) 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yabancı basında yer alan Türkiye aleyhtarı yazıla
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1994) 

10. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, tamamlama kurslarını bitiren sağlık memurları
nın atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1994) 

11. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, ülkemizin maden rezervlerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1994) 

12. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ve 
Gemlik Suni İpek Fabrikası işçilerinin ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/5277) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.1994) 

13. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Gemlik Azot Sanayii işçilerinin ücretlerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5278) (Başkan
lığa geliş tarihi : 13.10.1994) 

•- © • 

17.10.1994 PAZARTESİ 

Tasarılar 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/771) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı

ğa geliş tarihi : 15.10.1994) 
2. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/772) (Plan ve Bütçe Ko

misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1994) 

. — — 0 
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18 .10.1994 SALI 
Tasarı 

1. - Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/773) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in; 775 Sayılı Yasa uyarınca arsa tahsis edilen kooperatif

lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.10.1994) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Balıkesir - Gönen'de halk sağlığını tehdit eden Sabun
cu deresine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.10.1994) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Gönen Kaplıcaları İşletmesine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.1994) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sımak Belediye Başkanına DYP'ye geçmesi için bas
kı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.10.1994) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Güneydoğu'da bazı köylerin güvenlik güçlerince ya
kıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.10.1994) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, RP'nin yasa dışı örgütlerle işbirliği içinde olduğu yö
nünde bir rapor hazırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5284) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1994) 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/5285) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1994) 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde okuyan bir 
öğrenciye türbanlı olduğu gerekçesiyle kimlik verilmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/5286) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1994) 

9. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5287) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.10.1994) 

10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin ücretlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5288) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1994) 

1 1 . - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, İstanbul'da kaybolduğu iddia edilen bir şahsa iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5289) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1994) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur ve güvenliğin sağlanması için 
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açlımasına ilişkin önergesi (10/214) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.10.1994) 

— © . 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanveküi Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. ©_ ; _ 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri', ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, 

isimleri okundukça yüksek sesle.işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın grup başkanvekilleri, (ANAP sıralarından "grup başkanvekilleri yok" ses

leri) grup toplantılarınız devam ediyor mu? (DYP sıralarından "devam ediyor" sesleri) 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Bizim yok efendim. 
BAŞKAN- SHP'nin yok, DYP'nin devam ediyor. 

Yalnız, bugün, biliyorsunuz, gündemimiz yüklü; eğer, ekseriyet olursa, uzatma kararı da var. 
Ona göre, grubunuz ne yapar bilemiyorum; ben, kısa bir ara vereceğim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Meclis kimsenin oyuncağı değil, grup başkanvekillerinin hiç 
değil; lütfen, gelsinler efendim. 

BAŞKAN-Herhalde öyledir. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; 15.45'te yeniden toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.22 

; @ _ • • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

©__ — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III-YOKLAMA 
BAŞKAN- Tekrar, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; adı okunan sayın üyelerin, 

yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin yüklü olması hasebiyle gündem dışı söz talebinde bulu
nan değerli milletvekillerinin bu isteklerini yerine getirme imkânı olmamıştır. 

Bu sebeple, doğrudan, gündeme; gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a, dönüşüne kadar, Adalet Baka

nı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1582) 

BAŞKAN- Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Ekim 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Mümtaz Soysal'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
, . Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar. Orman Bakanı Ha
san Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1583) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi "nin imzaya açılacağı "Diplomatik Konferans"a katılmak 

ve çevre konusunda işbirliği alanlarında görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ekim 1994 tarihinde 
Fransa'ya gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın döşününe kadar; Çevre Bakanlığına, Orman 
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Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - TBMMni temsilen A.B.D.'ye gidecek Parlamento heyetine katılacak olan milletvekilleri

ne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1584) 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 49 uncu Dönem çalışmaları ile ilgili olarak temaslar yap
mak ve Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıldönümü olan 24 Ekim 1994 günü yapılacak olan özel Ge
nel Kurul oturumunu izlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen dört kişilik bir Par
lamento Heyetimizin Birleşmiş Milletleri ziyareti hususu Genel Kurulun 15 Eylül 1994 tarihli 7 nci 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca Siyasî Parti Grupları tarafından isimleri bildirilen milletvekillerimiz 
Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ali İbrahim Tutu Nurhan Tckinel 

(Erzincan) Kastamonu 
İsmail Karakuyu ' Adem Yıldız 

(Kütahya) (Samsun) 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. -Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Çevre Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/351) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görev almam nedeniyle Çevre Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. ^ 

5. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturma Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/352) 
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BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Daha önce Hayalî İhracat ile ilgili Araştırma Komisyonu Üyesi olduğumdan, (9/22) esas nu
maralı Soruşturma Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

I. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur ve güvenliğin sağlanması için 
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/214) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde ve özellikle de Tunceli İli dahilinde birçok kö

yümüzün yakıldığı yolundaki basın yayın ve habar organlarında yer alan haberler dehşet verici bo
yutlara ulaşmıştır. Zira, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanının "Tunceli'de köyleri devlet ya
kıyor" şeklindeki açıklaması, kamuoyunda uyandırdığı dehşet kadar da, vatandaşı ciddî ölçülerde 
endişeye sevk etmiştir. 

Yapılan bu açıklama ve yaşanan olaylar bir gerçeği daha ortaya koymaktadır. Bugünkü İkti
dar, Tunceli'de halkı koruyamamaktadır.. Dolayısıyla, vatandaşı göçe zorlamak suretiyle köylerin 
boşaltılmasını sağlamak yolunu tercih etmektedir. 

Her şeyden önce, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak ve vatandaşlarımızın 
güven ve huzurunu canı ve kanı pahasına sağlamakla görevli bulunan güvenlik güçlerimiz ile te
rörle mücadelede vazife ve sorumluluk üstlenmiş özel tim ekiplerinin aslî görevini bir kenara bıra
karak köy yakmalarını asla düşünemiyoruz. 

Köyleri yakılan, yıkılan vatandaşlar, alışık olmadıkları bir ortama itilerek, en tabiî hakları olan 
insanca yaşama, diledikleri yerde ikamet etme hak ve hürriyetinden mahrum edilerek, âdeta mec
burî iskâna mecbur edilmektedir. Öte yandan, bunun asgarî ölçülerde dahi altyapısı oluşturulmadı
ğı için, vatandaşımız, gerek maddî yönden ve gerekse manevî olarak büyük bir mağduriyete düşü
rülmektedir. 

Hükümetin bu tutumu, bölgede güvenlik güçlerini de zor durumda bırakmakta, bu bölgelerde 
yaşayan insanların, devleti, sadece asayişle ilgilenen, asayişi sağlamak için de çareyi yakıp yıkmak
ta gören ve halkın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen bir güç olarak görmesine ve do
layısıyla, devlete olan güven duygusunun giderek yok olmasına yol açmaktadır. 

Şartlar ne olursa olsun, hükümetlerin görevi, vatandaşın devlete olan güven duygusunu sağla
maktır. Devlet, bunun için vardır. Oysa, günümüzde İktidar, bu duyguyu yok etmekte hiç bir sakın
ca görmediği gibi, hükümetin insan haklarından sorumlu Bakanı pervasızca, köylerin devlet tara
fından yakıldığını kamuoyu önünde ifade .edebilmektedir. 
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Yakılan ve yıkılan köylerin sayısı ile mecburî iskâna zorlanan vatandaşımızın sayısı itibariy
le, kamuoyunda çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. Esasen resmî açıklamalar da hadisenin bu yönüy
le birbirini tutmamakta ve kamuoyu da yanıltılmaktadır. 

Bu bebeplerle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde ve özellikle Tunceli İlimizde kaç 
köyümüz yakılmış veya yıkılmıştır, bu köylerde yaşayan insanlarımız, hangi şartlar altında, nere
lerde iskân edilmektedir; devlet olarak, köyü yanan veya kıyılan vatandaşlarımız için ne gibi ted
birler alınmış veya alınacaktır; ilgili bakanların açıklamaları karşısında, güvenlik güçlerimizin zan 
altında kalmamaları açısından konuya Yüce Meclisin el koyarak olayı açıklığa kavuşturması gerek
li görülmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ve bu bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımız ve özellikle de Tunceli'de köyleri yakılan yıkılan insanlarımızın huzur ve güvenli
ği yanında, sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılmalarıyla ilgili olarak alınacak tedbirlerin tespi
ti amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Mehmet Budak 
Ankara 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Hal i t Dumankaya 
İstanbul 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Faruk Saydam 
Manisa 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Değerli milletvekilleri, önerge gündemde yerini alacak. Meclis araştırması açılıp açılmaması 

hususundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - DYP., ANAP., S.H.P., R.P. ve C.H.P. Grup Başkanvekilleri Bursa Milleh'ekili Turhan Ta
yan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney. İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan. Malatya Milletvekili 
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Oğuzhan Asiltürk ve Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Güneydoğumda Uzun Süreden Beri Cereyan 
Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulun
mak Üzere Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Ra
poru (10/116) (S. Sayısı: 651) (1) 

. BAŞKAN- Genel Kurulun 12.10.1994 tarilıli 18 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup BaşkanvekiUeri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt 
Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Malatya Milletvekili Oğuzhan 
Asiltürk ve Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Güneydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan Eden 
Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve İl
gili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulun
mak Üzere Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyannca Bir Meclis Araş
tırması Açılmasına İlişkin Önergeleri üzerine kurulan 10/116 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet buradalar ve yerlerini aldılar. 

İçtüzüğümüze göre Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmede ilk söz 
hakkı, Meclis araştırması önergesi sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, 
siyasî parti grupları ile şahısları adına 2 sayın üyeye ve isterlerse Komisyon ye Hükümete söz ve
receğim. Bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlan
mış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önergedeki 
imza sahibi ile şahısları adına söz talep eden sayın üyeler için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 651 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Değerli milletvekilleri, 12.10.1994 günlü 18 inci Birleşimde alınan bir karara göre, bugünkü 

gündemdeki görüşme programımız bitinceye kadar Genel Kurul çalışacaktır. 
Bu Meclis Araştırması Komisyonu raporunun müzakerelerinin arkasından, İstanbul'un sorun

larıyla ilgili Araştırma komisyonu raporunun müzakeresi de vardır ve orada da, her bir grubun 
20'şer dakika, kişisel söz talebinde bulunan her bir üyenin 10'ar dakika süreyle görüşme hakkı var
dır. • 

Komisyon raporu 651 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Bunları dikkate alarak, bahse konu raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması hususu kabul 
edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, rapor üzerinde, önerge sahiplerinin söz talebi var mı? Yok. 
10/116 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFİ COŞKUN (Balıkesir) - Sayın Başkan, bu raporun, 3 üncü sayfasının son satırındaki... 

BAŞKAN- Efendim, izin verir misiniz bendeniz arz edeyim. 
Değerli milletvekilleri, zabıtlar düzeltilsin diye ifade ediyorum: Rapor daha önce dağıtılmıştı; 

eğer okutsaydık, öyle karar verseydiniz, düzelterek okuyacaktık; okuma imkânımız olmadığı için, 

(1) 651 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 3 7 7 -



T.B.M.M. B : 2 0 18.10.1994 0 : 2 

düzeltilmiş şekli zabıtlara geçsin diye, 3 üncü sayfanın son paragrafını doğru şekliyle okuyorum: 
"Bölgede terör, PKK'dan kaynaklanmakta ve bölge halkının büyük kısmı teröre destek vermemek
tedir." Zabıtlara böyle geçsin. Bu bir baskı hatasıdır, düzeltiyoruz deyince, anlamı şudur: Aslında, 
rapor, okuduğum şekilde kaleme alınmıştır; ama, eskilerin ifadesiyle bir matbua hatası olmuştur. 

Bir başka sayfada bir ufak baskı hatası daha var, onu da düzelteyim; 10 uncu sayfanın onbi-
rinci paragrafının doğru şeklini okuyorum; zabıtlara böyle geçmesi gerekir: "Sanayide kullanılan 
enerjideki yüzde 30 muafiyetin bölgede işlemediği, çünkü sermayesi 10 milyarı aşan kuruluşların 
bundan istifade ettirildiği, bölgede sermayesi 10 milyarı aşan işletmelerin az sayıda olduğu..." As
lına uygun olacağı kanaatiyle bunu da düzelterek okumuş oldum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Kul söz tale
binde bulundu. 

Gruplar adına şu anda başka talep yok. 

Başkanlığa müracaat sırasına göre, kişisel söz talebinde bulunanlar: Kayseri Milletvekili Sa
yın Seyfi Şahin, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata, Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım 
Ataoğlu, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş 
Şendiller. 

Söz talepleri ve sıraları bu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kul; buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Kul, çalışmalar bitinceye kadar süre uzatılmıştır; onun için, rica ediyorum sürelere ri
ayet edelim. 

Süreniz grup adına, 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti, Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekilleri tarafından, geçti
ğimiz yıl, 9 Temmuz 1993 tarihinde verilen Meclis araştırması önergesinin 15 Temmuz 1993 tari
hinde Genel Kurulda görüşülerek kabulüyle kurulması kararlaştırılan ve güneydoğuda uzun süre
den beri devam eden olayları yerinde incelemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek ama
cıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor üzerinde Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon raporuna geçmeden önce, 18 inci dönemde de bu konuyla il
gili -güneydoğudaki olayların nedenlerinin ve bu olayların önlenmesi konusundaki tedbirlerin 
Meclis tarafından tespit edilmesi amacıyla- bir Meclis araştırması önergesi verdiğimizi; ama, o dö
nemde Mecliste milletvekili çoğunluğuna sahip olan partinin oylarıyla, o Meclis araştırmasının 
açılmasının mümkün olamadığını belirtmek istiyorum. Ama, bugün, her şeyden önce görüyoruz ki, 
19 uncu Dönemde, böylesine bir Meclis araştırması önergesini, Mecliste grubu bulunan tüm siya
sî partilerin ortaklaşa hazırlamış olduğu bir önergeyi Meclisin tamamının kabul etmesiyle bir ko
misyon kurulması ve bütün partilerden milletvekillerinin oluşturduğu bu komisyonun, o bölgede, 
özveriyle, büyük bir çalışma yapması ve milletvekillerinin orada tespit ettikleri sorunları ve çözüm
leri konusunu da, yine bütün partilere mensup milletvekillerinin ortak görüşü olarak bir raporla bu-
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gün Meclise getirmiş olması, gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına sevindirici bir olay
dır. 

Eğer, bu Meclis, Türkiye'nin her türlü meselesiyle, her türlü konusuyla ilgili çözüm üretmez
se, oradaki olayları objektif bir gözle görüp değerlendirmezse ve çözümü konusunda da gerçekten 
akıllıca yöntemler önermezse; o zaman, yasama, yürütme, yargı gibi kuvvetlerin üstüne başka kuv
vetler çıkıyor; o zaman, bir başkası "ben daha büyük bir kuvvetim" diye, Meclisi de alıp yerden ye
re vurabiliyor, hükümeti de yerden yere vurabiliyor, yargıyı da yerden yere vurabiliyor veya yargı
yı etkiliyor. Bu nedenle, bu konuda Meclis araştırması açılması, her şeyden önce, Meclisin bu ko
nulara vâkıf olduğunun, bu konuları araştırmanın kendileri açısından bir anayasal görev olduğunun 
ve bu anayasal görevini de büyük bir uzlaşmayla yerine getirdiği konusunu da, gerçekten, o, ken
dilerini, yasamanın, yürütmenin, yargının üzerinde gören güçlere de bir işaret olarak gösterdiğinin 
açık bir ifadesidir. 

Değerli arkadaşlarım* bu Komisyon, sekiz ay gibi bir çalışma süresi içerisinde, başta Ankara 
olmak üzere, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Cizre, Midyat, Van, Hakkâri ve Yükse
kova'da çalışmalar yapmıştır ve bu çalışma süresi içerisinde, Komisyon üyeleri, sadece, devletin 
oradaki resmî görevlileri, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri veya oradaki güvenlik kuvvet
leri komutanlarıyla değil, aynı zamanda, oradaki siyasî partilerin başkanlarıyla, belediye başkanla
rıyla, muhtarlarla, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle görüşmüşler ve bu görüşlerini de, 
oradan aldıkları bilgiler doğrultusunda bu rapora yansıtmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, raporda eksik gördüğümüz bazı konular var; ama, her şeyden ön
ce şunu söyleyeyim: Bugüne kadar söylenmesi cesaret isteyen veya söylendiği zaman insanlara he
men, "işte, bölücü, bilmem ne falan" damgasının vurulduğu ve bu nedenle de birçok insanın söy
lemek isteyip de bu korkudan dolayı söyleyemediği ve ülkenin birliğini, bütünlüğünü herkesten da
ha çök istemesine karşın, birlikteliğe katkı sağlayacağına inandığı düşüncelerini ifade ettiği için bö
lücü damgası yiyen insanların söylemiş olduğu birçok şeyin de, gene, tüm siyasî partilerin millet
vekillerinin altında imzası olduğu bu raporda yer almış olması da bir başka sevindirici olaydır. 

Şimdiye kadar, birçok kişi, birçok kuruluş, birçok milletvekili, birçok parti grubu tarafından 
güneydoğu konusunda defalarca raporlar hazırlanmış olmasına karşın, bugüne kadar, bütün siyasî 
partileri kapsayan böylesine bir rapor, bu Meclis'te gündeme gelmemişti. 

Komisyon raporunda, bir genel değerlendirme yapıldıktan ve mevcut durum ortaya konulduk
tan sonra, yine bazı başlıklar altında, mesela, can-güvenliği konusunda, faili meçhul cinayetler ko
nusunda, olağanüstü hal uygulaması konusunda, geçici köy koruculuğu sisteminin uygulama şekli 
konusunda, hukuk sisteminin işlememesi konusunda ve insan haklan ihlalleri konusundaki başlık
larda, önemli bazı şeyler söylenmiş ve daha sonra raporun sonuç kısmında da, bu konulardaki ak
saklıkların, eksikliklerin giderilmesi ve güneydoğu meselesinin -raporda da bahsedildiği gibi, Kürt 
sorununun- çözümü konusunda neler yapılacağı da çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

Tabiî, o ifadelerde bizim gene eksik gördüklerimiz var; konuşmamın son kısmında onlara de
ğineceğim; ama, bugün sadece, raporda yer alan ve çok önemsediğim bazı kısımları, sizlere başlık
lar halinde okumak istiyorum. 

Raporun 4 üncü sayfasında yer alan "Can Güvenliği" başlığı altındaki kısımda aynen şu ya
zılmaktadır: " İnsanın sahip olduğu en temel hak, yaşama hakkıdır. Bu hak da, hangi şart altında 
olursa olsun, devletin güvencesi altındadır. Bugün için bölge insanımızın en önemli sıkıntısı can 
güvenliğidir" diye ifade edilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tespit, çok doğru bir tespittir. Hepimiz milletvekiliyiz; zaman zaman, 
kendi seçim bölgelerimize gittiğimizde, seçmenlerimiz, bizlerden, köyleri için yol ister, su ister, te
lefon ister, sağlık ocağı ister ve sulama kanalı isterken; yani, devletin götürmesi gereken birçok hiz
metleri isterken; özellikle -güneydoğu bölgesine çok giden bir arkadaşınız olarak söylüyorum- o 
bölgedeki insanlarımızın bizlerden veya devletten böyle bir istemleri, talepleri yok. Onların biz
den istediği tek şey, "yaşamak istiyoruz" diyorlar; başka bir istekleri yoktur. 

Bundan on yıl kadar önce o bölgeye gittiğimiz zaman, oradaki insanlar, "insanca yaşamak is
tiyoruz" diyorlardı; aradan üç dört yıl geçtikten sonra, artık, insanca yaşamayı da bıraktılar, sade
ce "yaşamak istiyoruz" diyorlar ve bu tespitin de raporda yer almış olması -bölge insanının en 
önemli sıkıntılarından birisinin, yaşama hakkı ve can güvenliği sorunu olduğunun, bu raporda yer 
almış olması* ve tüm siyasî partilere mensup milletvekillerinin de bunun altında imzasının bulun
ması, bu olaya doğru bir teşhis koyduğumuzun en açık ifadesidir. 

Yine, raporun 5 inci sayfasında faili meçhul cinayetlerle ilgili başlıkta şu ifade edilmektedir: 
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde son zamanlarda faili meçhul cinayetlerin meydana 
geldiği ve bunların da PKK veya Hizbullah örgütleri kaynaklı olduğu, bu cinayetlerin son dönem
de sayılarının çoğaldığı, bunun da bölgede yaşayan insanımız üzerinde birtakım korku ve endişe
lere neden olduğu; bu cinayetlerin faillerinin tespitindeki gecikmelerden dolayı, yöre halkının bazı 
endişelere kapıldığı, bu yüzden de faili meçhul cinayetlerin faillerinin tespiti ve takibine ilişkin ça
lışmalara hız ve önem verilmesinin bölge insanımız için bir beklenti haline geldiği anlaşılmıştır. 
Faili meçhul cinayetlerle mücadeleye devamlılık kazandıracak politikalar belirleyip uygulamaya 
konulması gerektiği kanaatindeyiz." Komisyon bu şekilde bir kanaat belirtmiş. Bu da yerinde bir 
düşüncedir, bu tespit de doğru bir tespittir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türkiye'ye bir baştan bir başa, "hukuk devleti" diyoruz. Bu Mecli
sin çıkardığı yasaların, Türkiye'nin her tarafında aynı şekilde işlemesinden yanayız. Tabiî, aynı za
manda Türkiye'nin diğer bölgelerinde de faili meçhul birçok cinayet oluyor. Biz, tabiî, o faili meç
hul cinayetlerin de ivedilikle aydınlatılmasını istiyoruz; bir Uğur Mumcu, bir Çetin Emeç, bir Mu
ammer Aksoy, bir Bahriye Üçok cinayetlerinin de aydınlatılmasını istiyoruz. Bunlar, sık sık, basın
da ve bu Mecliste de gündeme geliyor; biz de bunların takipçisiyiz; ama, özellikle bu bölgedeki fa
ili meçhul cinayetler, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kadar pek fazla gündemde olmamıştır, kal
mamıştır. Ne zaman ki, o bölgede önemli bir olay oluyor; o zaman bunlar konuşuluyor; ama, arka
sından unutulup gidiyor. O bölgede, resmî rakamlara göre, faili meçhul cinayetler, özellikle 1992-
1993 dönemi içerisinde, oldukça yüksek rakamlara ulaşmıştır. Bu nedenle de o faili meçhul cina
yetlerin üzerine gidilmesi ve bunların kimler-ki, hangi kurumlar, hangi kişiler, hangi mihraklar- ta
rafından meydana getirildiğinin açıklığa kavuşturulması konusunda da Komisyonumuzun tespiti 
doğrudur ve yerindedir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Bu cinayetlerin üzerine kim gidecek?! 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Gökalp, tabiî ki, bu, Meclisin seçmiş olduğu bir Komis

yon tarafından hazırlanmış bir rapordur. Biz de, o Komisyonun hazırlamış olduğu bu raporda ile
ri sürülen görüşlerin Hükümet tarafından dikkate alınmasını ve bunların takip edilmesini istiyoruz. 
Ben bunları, bu nedenle söylüyorum. Şu anda ben, Hükümetin bir üyesi değilim, Hükümete ortak 
olan bir partinin milletvekili olarak konuşuyorum ve Mecliste, Meclis adına hazırlanmış olan bu ra
poru Hükümetin ciddiye alması ve bu olayların üzerine gidilmesi gerektiğine inandığımdan dola
yı bunları ifade ediyorum. 
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Yine, olağanüstü hal uygulaması konusundaki başlıkta bir cümle ifade edilmektedir ki, bugü
ne kadar defalarca bu konuyu Mecliste gündem dışı konuşmalarla veya kendi Partimizin ilgili ku
rumlarında dile getirmiş olmamıza rağmen ve birçok milletvekili arkadaşlarımız, bu konudaki gö
rüşlerini, basın yoluyla Türkiye'ye deklare etmelerine karşın, bunlar, bugüne kadar hep kişisel dü
zeyde kalmıştır. Olağanüstü halin kaldırılması konusundaki istemler, talepler, hep milletvekilleri
nin kişisel talep ve istemleri olarak değerlendirildi. 

Yine, raporun 6 ncı sayfasında yer alan, "Olağanüstü Hal Uygulaması" başlığını taşıyan bö
lümden bir paragraf okumak istiyorum: Komisyon burada da," Terörle mücadele konusunda iller 
bazındaki başarılı uygulamalara bağlı olarak kademeli bir şekilde olağanüstü hal uygulaması alanı
nın daraltılması hususundaki gelişmelerin uygulamaya geçirilmesini ve buna bağlı olarak Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılmasının faydalı olacağı kanısını taşımaktayız" diyor. Evet, Ko
misyonunun bu tespitine de katılıyoruz. 

O bölgede olağanüstü hal, 1987 yılından beri uygulanıyor; ama, bugüne kadar bu uygulama
larla, bu yöntemlerle, o bölgedeki olaylara çözüm bulunamamıştır. Eğer, bu uygulamalara devam 
konusunda ısrar edilirse, bu yöntemlerle, o olayların çözülemeyeceği de açık bir gerçektir. 

Yine aynı şekilde, Komisyon, milletvekili arkadaşlarımızın da çeşitli zamanlarda defalarca 
gündeme getirdikleri geçici köy koruculuğu sistemi konusundaki aksaklıkları, eksiklikleri de dile 
getirmiş ve 6 ncı sayfanın "Geçici Köy Koruculuğu Sistemi" başlığını taşıyan bölümünde şöyle di
yor: " 442 sayılı Köy Kanununda yapılan değişiklikle geçici köy koruculuğu sistemi uygulamaya 
konulmuş olup; zaman içerisinde terör olaylarının etkilerinin artmasıyla doğru orantılı olarak baş
langıçta 5 744 olan geçici köy koruculuğu kadrolarının 56 bin rakamına ulaştığı ve halen korucu 
olmayı bekleyen 10 binin üzerinde vatandaşın müracaatlarının bulunduğu bilinmektedir 

Bugüne kadar bölgede yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde güvenlik güçlerine destek 
vermiş bulunan bu sistemin, terörün etkilerinin giderilmesiyle orantılı olarak zaman içerisinde gü
venlik sisteminin dışına alınarak, -güvenlik sisteminin dışına alınarak!- bölge kalkınmasına yöne
lik projelere kaydırılmak suretiyle, açılacak yeni istihdam alanlarında değerlendirilmelerinin fay
dalı olacağı düşüncesini paylaşmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu ifadeyi de doğru olarak kabul ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlar, rapordan bir bölümü daha okuyorum: 

"İnsanın sahip olduğu en temel hak, yaşama hakkıdır. 
Bu hak, Anayasamızın 17 nci maddesiyle teminat altına alınmış bulunmaktadır. Buna göre; 

herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bunun sonucu 
olarak, devlet, ülkedeki tüm insanların canını ve malını korumakta görevli ve sorumludur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan olaylar, terör eylemlerinin her an vatanda
şın can ve mal güvenliğini tehdit edici boyutta olması,-insanımızın can ve mal güvenliğine tecavüz 
vukuu ihtimalini artırmaktadır. 

Yine, Anayasamızın 125 inci maddesi; îdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı öde
mekle yükümlüdür, hükmüyle, idarenin işlemlerinden zarar gören vatandaş, zararının karşılanaca
ğını teminat altına almış bulunmaktadır. 

Hizmet kusuru olmasa dahi, kamu hizmetinin görülmesi sırasında meydana gelen zararı idare 
karşılayacaktır. 
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Kaldı ki, ülkemizdeki terörist eylemlerin devlete yönelik bulunduğu, devletin anayasal düze
nini ve ülkeyi parçalamaya ve bölmeye yönelik olduğu açıktır. 

Bu durumda devlet, bu gibi eylemlerden zarara uğrayan gerçek ve tüzelkişilere 4353 sayılı 
Kanun gereğince tazminat ödenmesini hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Yörede yapmış olduğumuz incelemelerde bu gibi eylemlerden dolayı eşyası, evi, dükkânı ha
sara uğramış vatandaşlarımızın bu konuda iyice bilgilendirilmediği ve zarar verilen yerlerdeki ha
sar tespit çalışmalarının zamanında yapılmadığından dolayı mağduriyetine sebebiyet verildiğini 
tespit etmiş bulunmaktayız. 

Bunun yanında, 4353 sayılı Yasanın uygulanış biçiminden kaynaklanan zorluklar da mevcut
tur. 

Tazminat ödemelerinin zamanında yapılamamış olması yüzünden yöredeki bazı belediyelerin 
hizmet veremez duruma düştükleri, 

Çukurca ve Şırnak'ta vuku bulan olaylar neticesinde zarara uğrayan vatandaşların tazminat 
ödemelerinin tamamının yapılamamış olması dolayısıyla vatandaşın mağdur duruma düştüğü tes
pit edilmiştir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, burada, 1992 yılının ağustos ayında, 3838 sayılı 
Yasa çıkarken; o yasanın 20 ve 21 inci maddelerine, Çukurca ve Şırnak'ta meydana gelen olaylar
da zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması konusunda bir madde eklenmişti. Ko
misyon, bu konuda, bugüne kadar bir gelişme olmadığını tespit etmiş bulunmaktadır. Bu olaylarda 
meydana gelen zararların karşılanması konusunda da Hükümetin duyarlı davranması gerektiğine 
inanıyorum. 

"i ' -

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Komisyon çalışmalarında birçok tutanak var, oradaki bölge hal
kıyla yapılan konuşmalardan alınan bazı bölümler var, sayfalarca konu var. Ben, özet olarak, ora
daki vatandaşlarımızın yakınmalarından bir paragraf okumak istiyorum: 

Ölenlerin yakınlarının, cenaze törenine gidemedikleri ve geleneklerine uygun bir şekilde yeri
ne getiremedikleri; düğün merasimlerini korku içerisinde, yarım yamalak yaptıklarını; düğünlerin
de patlayan bir tabancanın, güvenlik güçlerince yörenin taranmasına sebep teşkil ettiğini ve bu tür 
uygulamaların halkın tepkisini aldığını; hayvanlarını otlağa çıkaramadıklarını ve çoğunun telef ol
duğunu; yaklaşan kış şartlarına hazırlık yapamadıklarını, odun kesip eve getiremediklerini; gecele
ri hastalarını sağlık ocağı veya hastaneye götüremediklerini; doğum sırasında ebelerin ve hemşire
lerin evlerde misafir edildikleri; çatışma olduğu zamanlarda küçük çocukların, yorganların altında 
korkudan tir tir titrediklerini; PKK'hın, bölge halkını, gelirlerine göre vergiye bağladığını; erkek 
çocuklarını terör örgütlerine asker vermeye zorladıklarını ve vermedikleri takdirde, bunun karşılı
ğında para aldıklarını; terörün yaygınlaşması yüzünden 4 131 okulun kapalı olduğunu, açık olan 
okullarda da öğretmen eksiği bulunduğunu; sağlık kurumlarıyla diğer bazı kurum ve kuruluşlarda 
personel açığı bulunduğunu, bu yüzden de bazı hizmetlerin vekâletle yürütüldüğü, bölgede göste
rilen gayrimenkul değerlerin, kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilmediğini; Şırnak, Silo-
pi kömür ocaklarının kapatılmasıyla halkın, kışlık kömürlerini temin edemediklerini; bu bölgede 
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da gurur duyduklarını dile getiren vatandaşları
mızın, terör örgütlerinden titizlikle ayrı tutulmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. 

BAŞKAN- Sayın Kul, süreniz bitmek üzere, toparlar mısınız efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, iki dakika müsaade eder misiniz. 
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BAŞKAN- İki dakika çok olur efendim; lütfen toparlayın. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu tespitler de Komisyon tarafından im
za altına alınmıştır. Ayrıca,Komisyon, bazı çözüm önerileri de getirmiştir. Bunlar raporda var, he
piniz okuyacaksınız. İdarî ve demokratik tedbirler, asayiş ve güvenlik açısından alınması gerekli 
tedbirler, sosyoekonomik tedbirler- ki, bunları da kısa ve orta vadeli olarak ikiye ayırmış- diye sı
ralamış. Mesela, idarî ve demokratik tedbirler olarak 16 madde, asayiş ve güvenlikle ilgili 11 mad
de, sosyoekonomik tedbirlerle ilgili de 19 madde sayılmış. Gerçekten bugüne kadar belki hiç telaf
fuz edilemeyen, konuşulamayan konular bu raporda yer almıştır. Hükümetin, bu raporda yer alan 
önerileri dikkate alması; bundan sonra, güneydoğu politikasında, Kürt sorununun çözümü konu
sunda, tüm siyasî partilerin,üzerinde anlaşmış olduğu çözümlerle bu olayın üzerine gitmesi yararlı 
olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Kul, lütfen... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, devletimizin, 1994 yılı bütçesinde terörle mücadele için ayırmış olduğu 
pay, gayri safi millî hâsılanın yüzde 5'i kadardır. Bu şu anlama gelmektedir: Bizim GAP ile ilgili 
harcadığımız paranın beş katıdır. Parayla, harcamayla bu işler olmuyor; korkuyla, olağanüstü hal
le olmuyor; asayiş tedbirleri ve ekonomik tedbirlerle de bunun önüne geçmek mümkün olamadı. 
Çünkü, bugüne kadar bu yöntemlerin hepsi denendi. 

Terör örgütünün yapmak istediği olay belli, onu hepimiz biliyoruz; ülkeyi bölmek, parçala
mak; ama, devlet, bu şekilde yaklaşmamak zorunda. Oradaki vatandaşlarımız iki güçten birisini ter
cih etmek durumunda kalmamalıdır. 

Teröristler demokrasi istemiyor, PKK örgütü o bölgede huzur, barış ve demokrasi istemiyor; 
ama devlet, orada demokrasiyi istemek zorundadır. Bu nedenle, daha önce bunları birkaç kez baş
lıklar halinde söylememize rağmen, yine demokratik çözüm diyoruz 

Demokratik çözüm dediğimizde, "efendim bu çok yuvarlak bir laf, ne demek istediğinizi an
lamıyoruz" falan diyorlar. Sayın Başkanım eğer müsaade ederseniz, bunları bir iki cümle ile ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN- Lütfen toparlar mısınız efendim. 
MUSTAF KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, hiçbir vatandaşımızdan, kendi kimliğini, et

nik yapısını gizlemesini, saklamasını, söylememesini bekleyemeyiz. O vatandaşlarımız, kendi kim
liklerini açıkça ifade etmelidirler. 

O bölgede yaşayan insanlarımıza bu serbestliği tanıdığımız zaman onlar, kendilerini bu ülke
nin birinci sınıf vatandaşı olarak kabul edecekler ve göğüslerini gere gere "ben Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşıyım" diyecekler. Ama bunu yapmadığımız zaman, işte bugüne kadarki uygulamalar
la bunun böyle olmayacağını, böyle çözüm bulamayacağımızı açıkça görmüş durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
M. ADNAN EKMEN (Batman)- Çözümler bölümüne geldi Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Çözümleri önce arz etseydi. 
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İki araştırma komisyonunun görüşülecek raporu var. Son cümlenizi söyler misiniz efendim... 
Lütfen... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Çoğulcu demokrasi anlayışıyla her kökenden insanlarımızın ana 
dillerini ve kültürlerini, her türlü medya, eğitim süreçlerini kullanarak özgürce geliştirmesine ola
nak sağlanmalıdır. 

Türkiye etnik köken açısından çoğulcu bir yapıya sahiptir; birbirinden farklı etnik grupların dil 
farklılıklarının varlığı inkâr edilemez. Bu gerçeğin inkâr edilmesiyle bir yere varmak da mümkün 
olamaz. Bu sorunu çözmek de mümkün olamaz. 

Kürt realitesi, Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek Kürtlerin siyasal ve demokratik hakla
rı verilmelidir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Hangi siyasal hakları yok, biz de bilelim. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Bu anlayış, PKK'ye olan halk desteğini de kesecektir. 
Televizyon ve radyolarda Kürtçe yayın yapılması serbest bırakılmalı ve yasal bir güvenceye 

bağlanmalıdır. Kendi kültürleriyle.dilleriyle, müziğiyle, sanatıyla, kitle iletişim araçlarından yarar
lanabilen Kürt yurttaşlarımız, bu ülkenin toprağı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım önerilerimin hepsini söyleme fırsatı olamadı. 
Bizi dinleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Bu raporda ileriye sürülen görüşlerin de, bu konuda fayda getirmesini diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; güneydoğuda cereyan eden olayların incelenmesiyle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu
nun -benim de üyesi bulunduğum Komisyonun- Raporu hakkında, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüş ve düşüncelerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada, Türkiye Cumhuriyetinin yetmiş yıllık tarihinde karşı 
karşıya kaldığı en ciddî meseleyi görüşüyoruz ve bu konuda bir komisyonun, mahallinde yaptığı 
ve olabildiğince hadiselerin içerisine girerek ve fedakârlık göstererek yaptığı araştırmayı müzake
re etmek üzere toplandık. Gönül arzu ederdi ki, sayımız çok daha fazla olsun ve Meclisin bütün 
üyeleri bu toplantıda hazır bulunsun. 

, MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Refah Partisi burada, sizinkiler yok. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, aslında, bölgedeki vatandaşımız 

sıkıntılıdır. 
Sayın Kul biraz evvel rapordan bir pasaj okudu. O pasajda, vatandaşlarımızın -Komisyon üye

leri olarak- bizlere ifade ettiği birtakım sancılar var. Doğum yapacak hanımlar, doğumun gününü 
hesap ediyorlar, ebeyi önceden evlerine getiriyorlar ve ebe evde kalıyor; eğer, gece vakti hanımı
nız doğum yapacaksa ve ebe evinizde değilse, hanımınızı dışarıya çıkarıp sağlık ocağına, hastane
ye götürme imkânına sahip değilsiniz. 
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Sayın Kul'un okumadığı bir bölüm de var. O bölgede, yatsı ve sabah ezanları okunmuyor; çün
kü, ne okuyacak müezzin camie gelebiliyor ne de camie gidecek cemaat var. 

O bölgede büyük sancılar var, sıkıntılar var, problemler var; ama, bütün bunlara rağmen -Mec
lis zabıtlarına geçmesi için özellikle ifade ediyorum- o bölgenin halkı, oradaki vatandaşlarımız dev
letine bağlıdır, vatanına bağlıdır, memleketin bütünlüğünden yanadır, her türlü baskıya rağmen, her 
türlü şiddete rağmen bu memleketten kopmayı katiyen arzu etmemektedirler. Bunları, Komisyon 
üyesi sıfatıyla huzurlarınızda dile getiriyorum ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, şükranları
mı ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, şunu özellikle ifade etmemiz lazım: O bölgedeki insanlarımız ha
kikaten himmete, hizmete ve devletin şefkatli eline muhtaç; onu götürmeliyiz, onu sağlamalıyız. O 
vatandaşlara karşı yaptığımız birtakım operasyonlarda sert muamelelerden mutlaka kaçınmalıyız; 
çünkü, -raporda da ifade ettik- burada da yazdık PKK geliyor; vatandaşa "ya oğlunu askere vere
ceksin veyahut da şu kadar para vereceksin" diyor. Birisi vermiyor, ertesi gün evini tarumar edi
yorlar, perişan ediyorlar; çoluğunu çocuğunu, kızını, kundaktaki bebeğine varıncaya kadar, hepsi
ni öldürüyorlar. 

O bölgede vaktiyle de birtakım şekavet olayları, aşiretler arasında kan davaları olmuş. Bizim 
incelemelerimize göre, benim şahsî araştırmalarıma göre, o bölge insanı hiçbir zaman, kan davala
rında bile, kadına silah çekmemiş, çocuğu kurşunlamamış, bunlar hiç olmamış; ama, bu seferki 
başka. Bu seferkinde, o bölge insanının yıllardan beri yansıttığı duygulara uygun olmayan bir şe
kavet olayı, bir terör olayı var. Bu olay, dışarıdan kaynaklanan bir olay ve kesinlikle, o bölge insa
nının meydana getirdiği bir olay değil. Bu olayları yapanlar, özel bir eğitime tabi tutulmuş -âdeta 
insanların duyguları, ruhları ellerinden alınmış- eğitilmiş, terörist hale getirilmiş ve o bölgeye salı
verilmiş. Bu, dışarıdan kaynaklanan bir olaydır. Devletin elindeki bilgilere göre, bu olayı meyda
na getirenler, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini istemeyen, Ortadoğu'da bir Japonya haline gel
mesini arzu etmeyen kuvvetlerdir. Elbette ki, bunlara karşı, tedbir alınacaktır. Elbette ki, devlet ola
rak, bunlara karşı, gereken her türlü çaba gösterilecektir. Bölücü terörle mücadele, devletin, vazge
çilmez, devredilmez ve ertelenemez görevidir. Bu, devlet açısından hem meşru savunma hakkı hem 
de vatandaşlarına karşı bir yükümlülüktür. Biz Anavatan Partisi olarak, bunu her vesileyle her za
man, her fırsatta söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. Demokratik hak ve hürriyetlerin hiç
birisi, vatana ihanet hürriyeti haline getirilemez. Memlekete ihanet etmeye, hiçbir şekilde fırsat ve
rilemez. Bunları, böylece tespit ettikten sonra; birkaç hususa temas etmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, bakınız; bu bölge sancılı, bu bölgedeki sıkıntılar dışarıdan kaynaklı. 
Türkiye olarak, bu meseleye, yek vücut, millî bir mesele olarak bakmamız gerekir. Bütün partile
rimizle birlikte, yek vücut olarak, meselenin üzerine gitmemiz lazım. Eğer, bu meselenin teşhisin
de ve tedavi yollarında ihtilafa düşersek; birbirimizi nakzeden açıklamalara, beyanlara girersek; 
özellikle buradaki mücadeleyi iç politika malzemesi haline getirirsek; fevkalade yanlış yaparız, çok 
sıkıntıya gireriz, bu mücadeleyi zaafa uğratırız. Zaten, yek vücut olarak mücadele ettiğimiz halde 
bile, üstesinden gelmemizin çok zor olduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bu meseleleri, iç politika 
malzemesi haline getirmemek durumundayız. Biz, Anavatan Partisi olarak, buna, bugüne kadar hep 
dikkat ettik, bundan sonra da dikkat edeceğiz; çünkü, temel görüşümüz, ana esprimiz bu. Biz bu 
meseleye, iç politika malzemesi olarak yaklaşmıyoruz; ama, üzülerek ifade edeyim, iktidara men
sup Sayın Başbakanlar ve sayın bakanlar, ikide bir, bu meselede çıkıp "efendim, eskiden şu işler 
yapılmadı; biz şimdi geldik, bu işleri şöyle önledik, böyle önledik, belini kırdık, bacağını kestik, 
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bir tek beyni kaldı, onu da ezeceğiz" gibi, iç politikada, "terörle mücadelede başarılıyım" diyerek; 
rey toplama gibi bir yaklaşımın içerisine girmişlerdir. Bu yanlıştır; böyle bir tavır yanlıştır. Keşke, 
o hadiseleri önleyin... Bizim Genel Başkanımız bu kürsüden ifade etti, Meclis zabıtlarında var "Te
rörü, o bölgede durdurun, önleyin, siyasî getirişi tamamen sizin olsun." Biz ona razıyız, bunu bile
rek, bunun şuurunda olarak destek veriyoruz; ama, beyler geliniz bunu iç siyaset malzemesi haline 
getirmeyelim. Çok yanlış yerlere götürüyoruz. Hele son günlerde -bakın önümde gazeteler var- 18 
Ekim tarihli gazetede İnsan Haklarından Sorumlu Sayın Devlet Bakanı "Bu iş saklamakla çözül
mez" diyor. Tunceli'de köyler yandı. Bu köyleri teröristler mi yaktı? PKK mı yaktı? İçişleri Baka
nımıza göre PKK yaktı. İnsan Haklarından Sorumlu Sayın Devlet Bakanına göre, bunu güvenlik 
kuvvetleri yaktı, devlet yaktı. "Efendim, köyleri devlet yakıyor, güvenlik gerekçesiyle boşaltıyor, 
sonra yakıyor" 

Değerli arkadaşlarım, siz Hükümetsiniz, müteselsilen birbirinize kefilsiniz. Hükümetin bir Ba
kanının yaptığı icraattan diğer bütün bakanlar sorumludurlar. Bir bakanımız "Tunceli'deki köyleri 
devlet yaktı" diyecek, bir diğer bakanımız da "Hayır öyle bir şey yok, bunu PKK yaktı" diyecek 
Bunu evvela Hükümette konuşun. Devamlı Hükümet toplantıları yapıyorsunuz, bir araya geliyor
sunuz. Böyle bir olay olmasa bile, olağanüstü toplantıyı icap ettirecek kadar mühim bir iddiadır bu; 
Hükümeti toplantıya çağırın, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanının elinde belge ve bilgiler 
varsa, koysun masaya, İçişleri Bakanı da bildiklerini söylesin; orada anlaşın. Bunu, kamuoyunda, 
gazete sütunlarında, televizyon ekranlarında tartışmaya hakkınız yok. Şu anda benim zihnim bula
nık, bölgeye çok sık giden bir arkadaşınız olarak benim zihnim karışık; acaba Tunceli'deki köyleri 
hakikaten güvenlik gerekçesiyle devlet organları mı yaktı, yoksa PKK mı yaktı? Devletin Bakanı 
böyle söylerse, iki bakan arasında böyle tenakuz olursa, siz bu meseleyi çözemezsiniz, Hükümet 
olarak bu meselenin üstesinden gelemezsiniz. Bu mesele, çok vahim bir meseledir; Türkiye'nin, 
cumhuriyet tarihinde karşılaştığı en ciddi meseledir. Böylesine ciddi bir meselede, iki Bakanımızın 
birbiriyle taban tabana zıt iki ayrı beyanını şimdi nasıl izah edeceğiz, ne söyleyeceğiz? Yurt dışın
daki komisyonlarda çalışan arkadaşlar bilirler; orada Avrupalılar ikide bir hesap sorarlar. Şimdi, o 
arkadaşlar, onlara ne diyecekler? Bir Bakan arkadaşın açıklamasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin elindeki bütün savları, bütün müdafaa unsurlarını aldınız. 

ENGİN GÜNER. (İstanbul)-"Kendi Bakanınız söylüyor" diyecekler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu fevkalade vahim.bir olaydır, bu 

meseleyi böyle geçiştiremezsiniz. Aranızda anlaşın; bu meselede anlaşamıyorsanız Hükümet et
mekten vazgeçin, bırakın. Bu mesele, Türkiye'nin en ciddi meselesidir ve bu meselede birbiriyle 
anlaşmış, birinin söylediğini diğeri nakzetmeyecek bir ekip işbaşına gelsin. Yapamazsınız, hakkı
nız yok; böyle giderse siz Türkiye'yi böldürürsünüz, memleketi sıkıntıya sokarsınız. 

Değerli arkadaşlarım, velev ki İçişleri Bakanımızın dediği doğru; yani, o bölge PKK tarafın
dan tahrip edildi ve köyler PKK tarafından yakıldı. Sayın Bakanım, biz hukuk devletiyiz. O bölge
deki vilayetlerimizin çevresinde, çadırda yaşayan insanlar gördük. Akrabalarının yanına sığınmış 
insanlar var, vatandaşlar var. Anayasımıza göre, devlet, vatandaşın çan ve mal güvenliğini sağla
maktan sorumludur. 

PKK geldi, vatandaşın köydeki evini yaktı. Peki, ne olacak bu vatandaşın hali? Kanun da çı
karılmış; bunlara ev yapacaksınız, bunları yerleştireceksiniz, bir yere götürüp koyacaksınız. "Efen
dim, can güvenliğin yok, nereye gidersen git" diyemezsiniz. Siz, hukuk devletisiniz, Türkiye Cum
huriyeti Devleti hukuk devletidir, hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlettir. Hukuk devletinde, 
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vatandaşa, "terörist geldi, senin evini yaktı; ben ne yapayım" diyemezsiniz. O vatandaşın evini ya
pacaksınız, eğer can güvenliği açısından orada oturması mümkün değilse, can güvenliği olan yere 
taşıyacaksınız, evini bulacaksınız, vereceksiniz. Bu meselede "param yok, bütçe imkânlarım elver
miyor" diyemezsiniz. Evvela, insan hakları söz konusudur; öncelikle buraya para bulacaksınız, bu 
insanların, iaşe ve ibatesini sağlayacaksınız, ondan sonra diğer işleri yapacaksınız. 

Hele, bu icraatlar, "terör bitti" denildiği bir dönemde oluyorsa... Sayın Başbakan, her gün te
levizyonlara çıkıp, övünüyor "terörü bitirdik, terör yok. Meseleyi şöyle hallettik, böyle çözdük" di
yor, ondan sonra da, Tunceli'de köyler yakılıyor. 

Peki, terör bitti de, yakılan köyler meselesi nereden kaynaklandı? İçişleri Bakanımızın dediği 
doğru olsa bile, PKK bir çırpıda 14-17 köyü yakıveriyorsa, o ülkede, orada terör bitmiş sayılmaz. 
Sayın Bakanım, o ülkede terör devam ediyor demektir; hem de çok acı bir şekilde devam ediyor 
demektir. 

Değerli arkadaşlarım, söylemek istediğim son bir konu var, ö da şu: Biz, Komisyon olarak, ça
lışmalarımız sırasında zabıt tuttuk. Şırnak'ta geçen bir olayı anlatacağım. Şırnak'ta Yusuf Uğur, 
SHP İl Başkanıdır. Komisyonumuz kendisine "1000 kişilik kadro verildi; bu 1000 kişilik kadroyu 
nasıl dağıttınız?" diye soruyor; "SHP'ye 400 tane, DYP 600 tane düştü; 400 tanesini ben yerleştir
dim, ben aldım" diyor. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Para almışlar mı? 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- "Almadık" diyor; ama, devletin o zamanki valisi gelip 

Bakanlar Kuruluna "bunlar, para alınarak dağıtıldı"diyor ve o valiye ne yapılıyor; o vali, merkeze 
alınıyor, yerine bir başka vali veriliyor, ondan sonra, şimdi yeni bir vali geliyor. Biz , ana muhale
fet partisi olarak bu yeni validen şikâyetçiyiz. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Vali değil, DYP il başkanı. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Efendim bir insanın siyaset yapması normaldir, siyaset

ten sonra devlet memuriyetine de dönmek için yasalarımızda imkân vardır, o bakımdan tenkit et
meyeceğim; ama,bilmeniz açısından söyleyeyim, bugünkü Şırnak Valisi 1989 yılında DYP Nazil
li Beyediye Başkan adayıdır, 199l'de de Aydın Milletvekili adayıdır,şimdi de Şırnak Valisidir, ola
bilir. İcraatı düzgün olsa, biz sesimizi çıkaramayacağız; ama, sayın vali, oradaki icraatında devle
tin valisine yakışır bir tavır içerisinde değildir. Bizim anlayışımıza göre, vali, devletin emrindedir, 
milletin hizmetindedir. Valilerin, çoğulcu demokrasilerde bir tek partiyi ayırt edip o partinin il baş
kanı gibi hareket etmeye hakkı yoktur, olamaz da. Böyle bir anlayışa müsaade etmemiz mümkün 
değildir. Bu vali, Şırnak'ta kaldığı müddetçe, oradaki seçimlerden emin değiliz. Seçimlerden son
ra Şırnak'ın 10 tane belediye başkanı var, DYP 1 tane belediye başkanlığı kazanmış, şimdi 9 tane
si de DYP'li belediye başkanıdır. Ne yapıyorsunuz; altı ay müddetle belediye başkanlarına para 
göndermiyorsunuz, arkasından da, "yahu, geç DYP'ye, al paralan" diye valiyle haber salıyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bu gerçek mi? 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Evet, evet. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Ne kadar ayıp bir şey! 

FARUK SAYDAM (Manisa)- O, vali değil, sanki DYP'nin il başkanı... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, böyle şey yapılır mı? Kaç defa 

söyledik, bu kürsüden sorduk; bizim dönemimizde böyle hiçbir uygulama olmamıştır.. 
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MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur)- Ben size bir çok örnek vereyim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Hiç olmamıştır. 

Maliye Bakanınızdan yazılı soru sordum, cevap alamadım; burada konuşma yaptım, cevap 
alamadım; parlamenter olarak soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bugüne kadar, Maliye Bakanlığı ara
cılığıyla belediyelere yapılan yardımdan bir tek ANAP'lı belediye faydalanmadı; sadece DYP'li ve 
SHP'li belediyelere yardım yapıldı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen tamamlar mısınız efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, elbette ki iktidarsınız, Hükümete gelinceye kadar bir partinin saflarında 

mücadele etmiş olabilirsiniz; ama, bakan olduktan sonra, devletin, bütün milletin bakanısınız, her
kese eşit davranmak zorundasınız, adil davranmak zorundasınız. Valileri bu şekilde kullanamazsı
nız, buna imkân vermeyiz. Bakın, terörle mücadele edilen en hassas bir ilde, aşırı partizanlık yap
maya çekinmiyorsunuz ve sonra da diyorsunuz ki "terörü önleyeceğiz." Siz, bu anlayışınızla terö
rü önleyemezsiniz beyefendiler. Siz, bu anlayışınızla, hu tavrınızla terörün üstesinden gelemezsi
niz; bilakis, duran yerleri karıştırırsınız, düzenli işlere sıkıntı verirsiniz ve herşeyden önemlisi, dev
letten yana olduğunu, birlik ve bütünlükten yana olduğunu her vesileyle; ama, her vesileyle, her ze
minde ifade etmiş Anavatan Partisi gibi bir partiyi de o bölgede durup dururken karşınıza alırsınız 
ve mücadelenizi zaafa uğratırsınız. Size hatırlatıyorum, özellikle bu kürsüden ikaz ediyorum; Sa
yın Bakanım, Şırnak Valisini değiştirin, siz Şırnak'ta Şırnak Valisiyle bu seçimi yapamazsınız 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum.Refah Partisi Grubu adına Sayın Fethullah Er
baş; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gü
neydoğuda uzun süreden beri devam eden olayları yerinde incelemek ve alınması gerekli tedbirle
ri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili mercilere iletmek ve memleketimizin birlik ve beraber
liğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu üze
rinde, Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi, Grubum ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. 

(10/116) esas numaralı Araştırma Komisyonu raporu incelendiğinde, çok titizlikle ve emek 
harcanarak, altı anabaşlık altında hazırlandığı; bölgenin genel durumu, sorunları, vatandaşın dile 
getirdiği görüş ve düşünceler, sosyo-ekonomik durum, çözüm önerileri ve sonuçtan oluştuğu görü
lecektir. 

Komisyon, büyük bir özveriyle, kendisine yüklenilen bu görevi yerine getirmiş ve raporunda, 
sekiz ay süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin meseleye eğildiğini, bu ilgi ve alakadan dolayı, 
vatandaşın yılgınlığını bırakıp devlete bağlandığını ve bölgedeki vatandaşların büyük moral buldu
ğunu; devlete güvenin arttığını belirtmiştir. Bu açıdan, Komisyon, görevini yapmıştır. Hükümetten 
de, Komisyonun hazırladığı rapordan yararlanmak suretiyle sorunların çözümüne ilişkin icraatı 
beklemekteyiz. 

Rapor, dört partinin üyelerinin konsensüsü sağlanarak hazırlanmış ve her parti, kendi görüşle
rinin bir kısmını veya tamamını saklı tutmuş, bölgede olan vakalar tespit edilmiştir. Bu haliyle, ra-
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por, partilerin görüşünden ziyade Komisyonun ortak görüşü olarak ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, 
Partimizin görüşleri bu raporda yansıtılmamıştır. 

Şimdi, hem Partimizin hem de şahsımın rapora yansımayan görüşlerini, burada izaha çalışaca
ğım. Öncelikle tespit etmemiz gereken husus, bu meselenin kaynağı nedir, nereden çıkıyor; onu 
bulmak lazım. Kürt milliyetçiliğini savunan Kürt aydınlarının iddiasına göre, Kürtler, Yukarı Me
zopotamya'nın yerleşik kavimlerindendir; Türklerden evvel bu bölgede vardırlar; ilk tanışma, 
1071'de, Malazgirt Savaşında, Alparslan Gazi'nin ordusuna 10 bin Kürt savaşçının katılmasıyla 
başlamış; o tarihten sonra, birlikte, kardeşçe yaşayarak, beraber olmuşlardır; Anadolu'nun fethedil-
mesinden sonra, Selçuklu döneminde, İslam Devletinin şerefli bir üyesi olarak, yaşamlarını devam 
ettirmişlerdir. 

Osmanlı, Anadolu birliğini kurduktan sonra, 1516'da, bölgedeki 25 aşiret beyi, İdrisi Bitli-
sî'nin aracılığıyla, Osmanlı Devletine katılmak istediklerini Yavuz Sultan Selim'e bildirmişlerdir. 
Yavuz da, bu beylerin arzusunu kabul ve her birisine birer ferman, hil'at kılıç ve tuğ göndermek su
retiyle devlete bağlamış; ancak, içişlerine de karışmamıştır. 

Kürtler, Osmanlı döneminde büyük İslam devletinin şerefli bir üyesi olarak kimliklerini koru
muş ve Osmanlı'ya bağlılıklarını da göstermişlerdir. 

Doğuda Ermeni ve Rus tehdidine karşı, Sultan Abdülhamit Han, bu aşiretlerden Hamidiye 
alaylarını teşkil etmiş, o dönemde büyük yararlılıklar göstermişlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Musul'da toplanan Kürt aşiret reisleri, Osmanlı halifesinin ya
nında savaşmaya karar vermişler ve Sevr Antlaşmasını yırtıp atmışlardır. Kürtlerin Osmanlı'ya kar
şı savaşması için, görüşmeye gelen İngiliz Valisine, Kürt Lideri Şeyh Mahmut el Berzenci elini 
uzatmamıştır ve "Müslümanın halifesine savaş.açan bir ülkenin valisinin eli necîstir" demiştir. Adı
yaman'da, Bedir Ağa, kendisini isyana teşvik için gelip katırlar yükü altın teklif eden İngiliz elçi
sini, "ben halifeye isyan etmem" diyerek, huzurundan kovmuştur. Keza, aynı elçi, Van ve Hakkâ
ri yöresindeki aşiret reislerine de gitmiş, ancak, hepsinden de "biz halifemize isyan etmeyiz" ceva
bını almıştır. Birçok Arap şeyhinin, İngilizlerin tahrikiyle isyan ettiği ve devlet kurduğu dönemde 
Kürtler, Türk kardeşleriyle birlikte yaşama arzularını izhar etmişler, bunu Amasya Tamiminde ve 
Lozan Antlaşmasında da tescil ettirmişlerdir. 

Doğu Anadolu, 1918'de Rus ve Ermenilerden tamamen temizlenip kurtulduktan sonra, Orta ve 
Batı Anadolu'daki emperyalist ülkelerle savaşıp, Batı Anadolu'nun kurtarılmasında da, gene, doğu
dan gelen Kürt kardeşlerinin büyük katkısı olmuş, düşmanlar denize dökülmüş ve devlet kurtul
muştur. Bundan sonra, Cumhuriyet döneminde, ne Amasya Tamimi ne de Lozan Antlaşmasında 
yazılı maddeler nazara alınmıştır; Kürtlere, kimliklerinin inkârı ve asimile edilmeleri için program
lar uygulanmaya başlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminin yetmiş yıllık mücadelesi, bölgenin Türkleştirilmesi ve bu asimilasyo
na inatla direnen Kürtlerin kimliklerini muhafaza için direnmeleriyle geçmiştir. Sorunun temelin
de yatan, Kürt kimliğinin tanınması konusudur. Güneydoğu meselesi, geri kalmışlık meselesi, te
rör meselesi gibi meselelerin hepsi bu sorunun altından çıkmaktadır. 

1970'li yıllarda Devrimci Doğu Kültür Ocaklarının faaliyetlerine katılan komünist ve sosyalist 
gençlerden biri olan Abdullah Öcalan daha sonra Kürdistan İşçi Partisini kurmuştur. Kürtçe ismi 
Partiya Karkeran Kürdistan olan bu parti kısaca PKK olarak anılmaktadır ve ismini 1980'lerden 
sonra yaptığı kanlı eylemlerle, dünyanın en acımasız ve kanlı terör örgütü olarak kamuoyuna du
yurmuştur. 
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Şu anda 10 binin üzerinde gerillası, bunun birkaç misli sempatizanı ve milisiyle yeraltı dünya
sının en büyük örgütlerinden biri olmuştur; uyuşturucu ticaretinden, silah kaçakçılığına kadar tüm 
yasadışı işlerin bir numaralı patronudur. 

Avrupa'daki tüm devletlerde kurdukları örgütlerle, tahminen 50 trilyonluk bir bütçeyle yürüt
tükleri faaliyetlerde, Türkiye'yi siyasî çözüm noktasına zorlamakta, bunu da, önce otonomi, sonra 
federasyon ve daha sonra da müstakil bir devlet olma hedefiyle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Bu örgüt sempatizanları, "niçin böyle bir partiyi savunuyorsunuz" sorusuna cevap olarak, 
"devletin adı Türkiye, resmî dili Türkçe, eğitim dili Türkçe, basın ve TV ile radyo yayınları Türk
çe, tarih kitapları Türklerin tarihini, anlatıyor, kültürü Türk kültürü vs. olduğu halde, Türkiye'de ni
çin Türk Milliyetçiliğini savunan partiler kuruluyor ve taban buluyor da, bu saydıklarımızın hiçbi
ri olmadığımız halde, bizlere bu sempatizanlığı çok görüyorsunuz" demektedirler. 

Şimdilik, bu sempatizanların sayısı bölge nüfusunun yüzde 15' ini bulmamaktadır; ama, ileri
de, bu sayının, bölge nüfusunun büyük bir bölümünü saracağı ihtimali vardır. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Hiç yok... Hiç yok... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Meselenin kaynağını, kökenini bu şekilde tespit ettikten 
sonra, bölgedeki mevcut duruma bir göz atalım: 

Her canlı organizma, uygun ortamlarda gelişir ve çoğalır; ortam uygun olmazsa, bu gelişmesi 
durur veya tamamen yok olup gider. Bu organizmaları besleyen materyaller o ortamda bol bulu
nursa organizmalar güçlenir, az bulunursa zayıflar, hiç bulunmazsa da ölüp giderler. Bunun gibi, 
toplumların gelişmeleri de uygun ortamların oluşuna bağlıdır. Keza, toplumsal olaylar da, yine ge
rekli ortamlar hazır olmadığı sürece kolay kolay gelişip büyüyemezler ve toplumların bireyleri ta
rafından benimsenmezler; ama, ortada haksızlıklar, adaletsizlikler olursa, bu hadiselerin gelişmele
ri de kaçınılmaz olur. 

Bölgedeki duruma güvenlik açısından baktığınız zaman, bir komediyi seyretmiş olursunuz. 
Bölgede can güvenliği, belli bazı yerler dışında, yoktur; caddede yürürken kimin tarafından vuru
lacağınız belli değildir. Faili meçhul cinayetlerin sayısı her gün birbirine eklenerek çığ gibi büyü
mektedir. Bölgedeki öğretmenlerin ve imamların can güvenlikleri tesadüflere ve örgütlerin insafla
rına terk edilmiştir. 

Elime, 12 Ekim 1994 Çarşamba gününe ait Diyarbakır Söz Gazetesi geçti. Bakın beyler, bu
rada, 34 imamın öldürülmüş olduğundan bahsediliyor ve şöyle deniliyor: "Şehrin en işlek cadde
sinde, mantolu iki kadın el bombası atarak kaçtı. Ya bomba patlasaydı" Gazetenin bütün sayfaları 
terör olaylarına ilişkin haberlerle dolu. Demek ki, bölgede can güvenliği yok denecek kadar azdır. 

Bazı yollarda yapılan kimlik kontrollerinde, örgütün hoşuna gitmeyen kişiler veya devlet da
iresinde belli görevi olan şahıslar, hiçbir suçlan olmadığı halde, sırf ses çıkartsın diye öldürülmek
tedirler. Seyahat etme hürriyetini kullanma, yaşama hürriyetinden veya hakkından feragat ederek 
yapılmaktadır. Güneydoğu veya doğuda seyahat edenin başına gelebilecekleri şöyle sıralayabiliriz: 

1.- Diyelim ki, kimlik kontrolü yapıldı, yaşın genç ve tipin iyi değilse, güvenlik güçleri tara
fından otobüsten indirilirsin. Her yirmi otuz kilometrede bir kimlik kontrolünden geçersin. Bu du
rum, seyahatten ziyade eziyete dönüşür. 

2.- PKK militanları kimlik kontrolü yaparken kravatlı ve giyimin düzgünse, yaşın askerlik ça
ğı civarındaysa kurtuluşun Allah'a veya teröristin insafına kalmıştır. 
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3.- Yollar uzun senelerdir asfaltlanmamış, bakımı yapılmamış ve mevcut olan asfaltlar da bo
zulmuştur. Bozulan bu yerlere terör örgütü mayın döşemektedir. Eğer arabanızın tekerleği bu ma
yına çarparsa hem malınız hem de canınız gitti demektir. 

Komisyonumuz, güneydoğudaki birçok yere askeriyeden temin edilen helikopterlerle gitmiş
tir. Karadan seyahat etme hali ise, askerlerin daha önceden yol güvenliğini temin etmesiyle gerçek
leştirilmiştir. 

Şehir merkezinde alışveriş yaparken, hiç ummadığınız bir anda yanınızda bir bomba pataya-
bilir veya cadde aralarında^ birbirlerini öldürmek için ateş eden insanlar olabilir; kurşun size değe-
bilir, Bunlar kimsenin umurunda değil. 

Köyünde otururken, bir grup silahlı geldiğinde, köylü ne yapacağını şaşırır, gelenlerin hangi 
taraftan olduğunu kestiremez; PKK'lıysa ve köyde korucu varsa köy yandı; kundaktaki bebekten 
yataktaki dedeye kadar kimsenin can güvenliği kalmaz; mal gider, can gider, "evladını PKK adına 
askere aldık " diye alırlar, evlat gider, bazen de namus gider. 

PKK gider, asker veya tim gelir "PKK'ya yardım ve yataklık yaptınız" diye; köy olmadık ezi
yetlere katlanır; ihtiyarı, genci karakollara götürülür, mahkemelere çıkarılır. 

Bölgede, bir ilçede yaşıyorsanız; seçim zamanında, bir kahvede sesli olarak konuştunuz ve du
yuldu diyelim, o an fişlendiniz demektir; yeni bir yöntem olarak, evinizin duvarına büyük bir çar
pı işareti konulur; evden çıkarken veya eve girerken korku içerisindesinizdir, ne zaman evimiz sal
dırıya uğrayacak diye; dikenli tel üzerinde kalırsınız. Van'ın Özalp ve Saray İlçelerinde durum böy
ledir. Bölgede mal güvenliği de teminat altında değildir. Bölgede, zenginseniz, ERNK yıldızlı kâ
ğıtlar gelir, vergi istenir, yoksa can istenir; dolayısıyla, vermek zorundasınız. Onlar da, Sayın Baş
bakanımız gibi "ya vereceksin, ya vereceksin" diyorlar. Sürünüz varsa, yaylaya çıkaramazsınız; kö
yün merasına veya yaylaya götürmek demek, malınızdan vazgeçmek demektir; PKK alıp götürebi
lir, istediklerini yaptırmak için şantaj olarak kullanabilir. Bölgede müteahhitseniz, aldığınız işin 
belli bir oranını ödemediğiniz sürece iş güvenliğiniz teminat altında değildir; araçlarınız yakılır, iş
çileriniz kaçırılır, ondan sonra pazarlık başlar: Deli Dumrul gibi, verenden 5 akçe vermeyenden, 
döve döve, 10 akçe haraç alınır. Köyünüz terör örgütlerinin veya militanlarının lojistik destek sağ
layacakları bir konumdaysa, köydeki mallarınızdan, evinizden, eşyanızdan vazgeçmek zorundası
nız. Terörle mücadele için toplum adına siz fedakârlık edeceksiniz; ya evinizi kendiniz yakacaksı
nız veya eşyalarını bile almaya fırsat bulamadan yakılacaktır. Bundan sonra nereye gideceksiniz... 
İşte, Hakkâri'de, bir güvenlik bölgesi boşaltılırken aynı şeyler olmuş, camilere kadar yakılmış, ca
milerdeki Kuran-ı Kerimler yanmış, "bunları yakmayın, bunlar Allah'ın camisidir, Allah'ın malıdır" 
dediklerinde de "Allah gelsin bunları bizim elimizden kurtarsın" şeklinde sözler söylenmiştir. Bun
lar, toplumda iç barışı zedelemektedir. 

Devlet, bütün hukuk kurallarını çiğnemiştir; mülkün istimlak edilmemiştir, tebligat yapılma
mıştır; seni tek başına büyükşehre göçe zorlamıştır; oralarda nasıl yaşayacaksın, nerede kalacak
sın... Kendi sorunlarınla birlikte, şehirlerin kenar mahallelerinde yaşamaya başlarsın. Haksızlıklar, 
açlık ve işsizlikle birleşince, öfkeli bir kitlenin oluşmasına yol açılır. 

. Bölgede köy korucusu isen, PKK, senin soyadında olan yedi sülaleni düşman ilan etmiştir; köy 
basarsa, önce korucunun kundaktaki bebeğinden yataktaki babasına kadar keser. Soyadın bir koru
cunun soyadına benziyorsa, bu soyadını değiştirmekten başka çaren kalmaz; yoksa, hayatın tesa
düflere bağlı kalır. Bahçcsaray'da bir kamyon şoförü, soyadı bir PKK'lmm soyadı olduğu için öl
dürüldü. 
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PKK, köyünü basmış, evini yakmış, çocuklarını öldürmüşse, köyden çıkarsın, devleti arkanda 
görmek istersin, validen başlayarak bakana kadar müracaat eder, her türlü yolu denersin, kimseden 
bir yardım alamazsın. Devletin var oluşu, can ve mal güvenliğini sağlamaktır diyebilirsin, vergiyi 
onun için verirsin, askerliği onun için yaparsın. Koruyamadığı mal ve canın için devlete "bana taz
minat ver" dersin, ilgililer ilgisiz olur, ilgisizler sana güler geçer, ortada kalırsın. 

Bölgede, askerî birliğin ilçe veya il merkezinde olduğu bir yerde yaşıyorsa, can ve mal güven
liğin yoktur demektir. Terörist örgüt, askerî birliği, gece, uzaktan taciz ateşine tutar; askerî birlik 
alarma geçer, tüm ilçeyi potansiyel suçlu gördüğü için, şehri top ateşine tutar, hatta tanklarla, ro
ketatarlarla şehri dövmeye başlar; teröristler, görevlerini yapmanın huzuru içinde kaçıp giderler, 
şehir halkının vay haline... Panzerlerle dükkânlar taranır, her şey kırılıp dökülür; canını kurtarmak 
isteyenler, merminin ulaşamayacağı bölgelere saklanır, oralarda sabahlarlar; ölenler varsa, beledi
yeden kazıcı istenir, cesetler açılan çukurlara atılır ve üzerleri kapatılır. Kimse cenazesine sahip çı
kamaz; çünkü, cenaze töreni toplu yürüyüşe girer. Bu da işlerine gelmez; zira, terörist örgüt bunu 
kullanır. Bazı bölgelerde düğünler izne bağlanır. 

, Bölge halkı, bütün bu olumsuzluklar karşısında, kendini, iki silahlı gücün arasına sıkışmış bir 
vaziyette bulmuştur. Bu hadiseler 1993 yılında Yüksekova'da olmuş -başka ilçelerimizde de olmuş
tur; ama ben sadece Yüksekova'yı söyleyeyim- bütün ilçe altüst edilmişti. Örgütün insafı daha az 
olduğu için -hukuk tanımazlığı da ilave edilirse- örgüt halen korku salma ve baskısını devam et
tirmektedir. 

Bu duruma bir de ekonomik durum ilave edilirse ne olur?! Bölgede 22 ilin toplam nüfusu 11 
milyon 68 bindir. Bu 22 ilin millî gelir içerisindeki payı yüzde 7,59'dur; yani, Türkiye nüfusunun 
yüzde 20'si civarında bir rakama tekabül eden bu nüfus, millî gelirden yüzde 7,59 pay almaktadır. 
Demek ki, bölge, fakirlik çizgisinin altında yaşıyor. Bölgedeki işsizlik ve adaletsiz gelir dağılımı 
da çok yerde ortamı bozmaktadır. 

Devlet dairelerine verilen kadrolar birçok yerde belli aşiretlere verilmiş, birçok yerde belli fi
yatlarla satılmıştır; fakirler ve ihtiyaç sahipleri dışarıda kalmış, parayı bastıran kadroyu almış, bu 
da sosyal huzursuzlukları artıran faktörlerden olmuştur. 

Türkiye genelinde olduğu gibi, rüşvet, adam kayırma, nüfuz ticareti, burada, maalesef, daha 
alt kademelere kadar da inmiştir. Bölgedeki bürokratlarda diken üzerindedirler; siyasîlerin şerrin
den korktukları kadar hayatta hiçbir şeyden korkmazlar; kış ortasında tayinleri çıkabilir; iktidarın 
aleyhine olabilecek bir iş yapan bir bürokratın soluğu alacağı ilk yer Şırnak veya Beytüşşebap'tır 
ve yine istifa etmezse Çukurca'ya, ardından Ardahan'a gönderilir, pes edinceye kadar da yeri de
ğiştirilir. 

Bölgeye özel teşebbüsü çekmek çok zordur; çünkü, ortam yatırıma elverişli değildir; istikra
rın olmadığı yerde yatırım olmaz kaidesi işlemektedir. İnşaat sektörü kooperatifler vasıtasıyla yü
rür; ihalelerde, çıkışmalarda, nüfuzlu kişilerin payları ayrıldıktan sonra kırım yapılır. Bölgede in
şaat süresi beş aydır. Devlet ihaleleri yılında bitirilcmez, yıllara sâri devam eder gider. Hizmetler 
de, bölgeye yeterince gelmez. 

Mahallî idarelerin halleri bir faciadır. Belediye başkanı keyfinde, halk hizmetten yoksun, toza 
toprağa mahkûmdur. Kendi görüşünde bir parti kazanmamışsa, bölge halkı cezalandırılır; belediye 
işçileri aç, maaşsız, çalışamaz durumda kalır, çöpler toplanmaz, sular akmaz, şehir mezbeleliğe dö
ner. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözümün başında da dediğim gibi, canlı organizma ken
disine uygun ortamda gelişir ve güçlenir; ortam yaşamasına uygun olmazsa gelişemez ve sönüp gi
der. İşte, yukarıda arz ettiğim tabloda da görüleceği üzere, bölgede, terörün gelişmesine uygun bir 
ortam oluşturulmuştur, birtakım haksızlıklar ve sıkıntılardan dolayı, bölge insanı öfkeli ve patlama
ya hazır hale getirilmiştir. Bu ortamın devamı için, bilerek veya bilmeyerek yardımcı olunmakta-

• dır. Bölgede onyedi yıldan beri sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulanmaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- ...doğru dürüst bir yatırım yapılmamıştır; nüfus artışı had 

safhadadır, işsizlik de buna paralel olarak artmaktadır. Bütün bu olumsuzlukların büyük bir kısmı 
ülke geneljnde de olmakla birlikte, çok önemli bir kısmı bölgede cereyan etmektedir. Bunların ıs
lah edilmesiyle, düzeltilmesiyle terörün gelişmesi duracak ve tedricen azalarak bitecektir; ancak, 
bunun kökünün kazınması, toplumun isteklerinin makul olanlarının yerine getirilmesiyle mümkün 
olabilir. 

Başta meselenin kaynağını açıklarken, Kürt kimliğinin tanınması konusunda isteklere değin
miştik. Kürt meselesinin çözüm şekli tartışılabilir. Esasen, meselenin, içinden çıkılamaz bunca se
beplerinden biri, bu konunun bir tabu gibi, her türlü tartışmanın dışında tutulmasıdır. Şu var ki; tek
lif edilecek herhangi bir çözüm, bölgenin tarihî ve sosyal gerçeklerine uygun olmalıdır. 

Tarihten biliyoruz ki, Kürtlerin de bir parçası olduğu bölgemiz, büyük devletler ve imparator
luklar tarafından idare edilmiştir. Şüphesiz, Kürtler de, bu bölgenin, islam coğrafyası ve tslam dün
yasının şerefli bir kavmi ve parçasıdır. Ediplerinden bir bölümü Avrupa, Amerika ya da başka bir 
güce eğilim gösterseler bile, Kürt halkının kalbi İslam dünyasında atar. Bundan hareketle, bölgesel 
hiçbir çözüm, İslam faktörünü göz önüne almadan tasarlanamaz ve yaşama şansı bulamaz. Biz, kar
deşler arasında tesis edilecek hukukî eşitlik ve işbirliğinin, Kürt meselesinde tatminkâr bir çözüm 
getireceğine ve bunun, bölgenin, iktisadî, beşerî ve sosyal entegrasyonu yolunda önemli bir adım 
teşkil edeceğine inanıyoruz. Yaşadığımız tecrübe, bu önemli problemin, şiddetle, terörle ya da zo
raki asimilasyon politikalarıyla çözülemeyeceğini göstermiştir. Bu süren şiddet ve terör, bölgenin, 
beşerî, iktisadî ve sosyal hayatını çökertmiştir. Hükümetler gelip gidiyor; fakat, bu yanlış politika
lar değişmiyor. Bölgede konuşlandırılan Çekiç Güç'ün kime ve nasıl hizmet ettiği bile belli değil 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Bu meselenin dış bağlantıları ise bir başka önemli prob

lemdir. 
Elbette, Kürt kardeşlerimizin tabiî hakları vardır; kendi dilleriyle konuşmaları, medyayı kul

lanmaları, eğitim yapmaları, onların tabiî haklarıdır ve zaten tarih boyunca bu haklarını kullanmış
lardır; ancak, son yetmiş yılda izlenen milliyetçi-materyalist ve ırkçı politikalar problem yaratmış 
ve problemi ağırlaştırmıştır. Şüphesiz, çözüm, yeni millî devletler kurmak, yeni parçalar ihdas et
mek değil, parçaları birleştirmek, yeni ve İrkçılığa dayanmayan büyük bir bütüne doğru yol almak
tır, bir bütün içinde, hep beraber, saadet bulabilmektir. Nitekim, çok açıktır ki, Kürt meselesinin 
çözümünde ne federasyon ne de ayrı devlet, asla, kimseye fayda getiremez, saadet getiremez ve çö
züm sağlayamaz. Çünkü, güneydoğudakinden daha çok Kürt kardeşimiz Türkiye'nin diğer bölge
lerinde yaşamaktadır. Böyle bir ayırım, onları göçe zorlar; kimseye saadet getirmez. 

Batılılar, bütün ülkeler arasındaki sınırları kaldırıp tek bir devlet ve topluluk olmak için adım 
atarken, dış güçler, bizi sömürmek ve ezmek için bölmek istiyorlar. Onların bu emellerine alet ol
mak sadece felaket getirir. 
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Güneydoğudaki Kürt aşiretlerimizin, Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul'a pasaport ve vizeyle 
girmelerinin kime faydası vardır?!. Ateist ve komünist rejimlerin zulmü altında, aç, işsiz, Bangla
deş'ten daha geri bir topluluğa dönüşmek, kime, ne saadet getirir?!. Asırlarca, şerefli tarihimiz bo
yunca, hep, bir ve beraber olduk; bütün savaşlarımızı, elbirliğiyle, tek bir kalp, tek bir vücut ola
rak, hep beraber yaptık. Bugün, yeryüzündeki bütün insanlığın saadeti, kuvveti değil hakkı üstün 
tutan zihniyetin kuvvetlenmesi ve korunmasıyla mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Erbaş, lütfen toparlar mısınız... Bu üçüncü uzatışımdır; rica ediyorum... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Toparlıyorum efendim. 
Bu maksatla, İslam birliğinin kurulması görevi Türkiye'nin öncülüğünü gerektirmektedir. Bu 

görevi yapacak bir Türkiye'nin ise, küçülmüş, bölünmüş değil, bunun tam tersine, sağlam ve güç
lü bir Türkiye olması gerekmektedir. 

Dış güçlerin oyununa aldanıp, onların planlarına hizmet ederek Türkiyemizi bölmeye ve par
çalamaya çalışmak, sadece Türkiye'deki 60 milyon insana değil, yeryüzündeki bütün Müslümanla
ra ve insanlığa en büyük kötülülüğü yapmak demektir. 

Sonuç olarak, Doğu ile Batı'yı birbirine kaynaştıracak olan devlet politikasının temeli, İslamî 
kardeşlik esasına dayanan bir eğitim sisteminin ikamesiyle mümkün olabilir. 

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin şu veciz ifadesiyle sözlerime son veriyorum: "Bizim düşmanı
mız cehalet, fakirlik ve ihtilaftır; bu üç düşmana karşı zanaat, marifet ve ittifak silahıyla mücadele 
edeceğiz." 

Hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Erbaş, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ömer Lütfi Coşkun; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ÖMER LÜTFİ COŞKUN (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; bilindiği üzere, güneydoğuda uzun süreden beri cereyan eden olayları yeriridein-
celemek ve alınması gerekli tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ye ilgili mercilere iletmek 
ve memleketimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda, 13.7.1993 tarihinde okunan, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekililerince 
ortaklaşa verilen önergeyle kurulan (10/116) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuz, 
araştırma ve inceleme çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Rapor üzerindeki konuşmalarıma 
geçmeden Önce, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

Komisyonumuz, kuruluşunda olduğu gibi, inceleme ve araştırmaya yönelik çalışmalarında da 
partilerüstü bir politika izlemiştir. 

Komisyon çalışmalarının odak noktasını, bölgenin mevcut durumu, sorunları ve özellikle ora
da uzun süreden beri yaşanan terör olayları teşkil etmiştir. Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde yaşanan terör olayları, hâlâ ülkemiz gündeminin en ön sıralarında yer almaya devam 
etmektedir. 

Bölgede, terör, PKK terör örgütünden kaynaklanmaktadır. Bu örgüt, devletin gücünü ve des
teğini vatandaşlarımızdan uzak tutmak; bölgede sistemli ve dış destekli silahlı mücadeleyi ayakta 
tutabilmek ve yaygınlaştırmak için her çareye başvurmaktadır. 
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Hükümetimizin, bölgede, sön dönemlerde almış olduğu tedbirler, isabetli kararlar ve uygula
malar sonucunda, terör örgütünün gerçek yüzü ortaya çıkmış ve yöre halkı üzerindeki korku, bas
kı ve sindirmeye dayalı desteği kaybolmaya başlamış; bunun yanında, terör örgütünün eylemleri 
karşısında, son bir yıl içinde, önemli derecede olumlu mesafeler katedilmiştir. 

Bölgede yaşanan terör olayları, 1984 yılından itibaren, halkın normal yaşantısıyla birlikte eko
nomisini de etkilemiş, örgütün eylemleri, devlete ve vatandaşa sıkıntılı günler yaşatmıştır. Bunun 
sonucunda, bazı yerleşim birimlerinden göç olayları başlamış ve kırsal kesimden, güvenlik önlem
lerinin daha geniş uygulandığı kent merkezine doğru akın olmuştur. Bu da, beraberinde, çeşitli is
kân ve işsizlik sorunlarını getirmişin 

PKK terör örgütü, bölgede uygulamaya koyduğu eylemlerle, geniş halk kitlelerini etkilemeye 
çalışmış; fakat, oradaki halkın büyük bir kısmı PKK'ya destek vermemiştir. PKK terör örgütü, hal
kın bu tutumunu, Nevruz kutlamalarını kullanarak kırmayı ve güvenlik kuvvetleriyle vatandaşları 
karşı karşıya getirerek sıcak çatışma içine çekmeyi hedeflemiş; bunun yanında, bölge insanımızın 
eğitim, ulaşım, sağlık, istihdam ve benzeri sorunlarını kendisine propaganda malzemesi yapmaya 
çalışmıştır. Oysaki, bu sorunlar, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi, bu bölgelerde, terör 
olaylarından önce de yaşanan ye var olan sorunlardır. Yapılan olumlu çalışmalarla, terör örgütünün * 
bu oyunları bozulmaya başlanmıştır. 

Türkiye'nin misakımillî sınırları içerisindeki bütünlüğü, tartışılmaz bir gerçektir. Bu bütünlü
ğün parçalanmasına ve bozulmasına yönelik her türlü eyleme karşı mücadelede, devletimiz azimli 
ve kararlıdır. 

Komşu olan veya olmayan ülkelerin, ülkemize karşı takınmış oldukları hasmane tavır ve uy
gulamaları dikkate aldığımızda, bugün için, ülkemizin, her zamankinden daha fazla birlik ve bera
berliğe ihtiyacı olduğu bir gerçektir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin sorunlarını, üniter devlet yapısı içerisinde çöz
meye ve çarelerini bulmaya, devletimiz ve Hükümetimiz muktedirdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede, vatandaşımız, terör olaylarından bıkmış olup, 
bir an önce bu beladan kurtulmak istemektedir. 

İnsanın sahip olduğu en temel hak, yaşama hakkıdır. Bu hak da, hangi hal ve şart altında olur
sa olsun, devletin güvencesi altındadır. 

Bölge insaninin can ve mal güvenliğini sağlamak ve bölgenin en ücra köşelerine kadar bu gü
venliği götürme gayreti içerisinde bulunan Hükümetimizin, yakın tarihte uygulamaya koyduğu ted
birler manzumesiyle, terörün, bölgede büyük ölçüde gücünü yitirdiğini memnuniyetle ifade ediyo
rum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, son zamanlarda faili meçhul cinayetlerin sayı
larında azalmaların olduğunu ve mevcut faili meçhul cinayet olaylarının çözümünde de olumlu me
safelerin katcdildiğini görüyoruz. Raporumuzdan sonra, 172 faili meçhul cinayet olayının çözüme 
kavuştuğunu gururla ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birkaç yıldan beri yaşanan 
terör ve bölücü olaylar, ister iktidarda ister muhalefette olsun, siyasî partilerin tek başına kendi me
selesi olmayıp, milletçe hepimizin meselesidir. 

Millet olarak, bugünkü millî sınırlarımız içerisinde yaşamaya karar vermiş insanlar olarak, bir
lik ve bütünlüğümüzü bozacak bütün güçlere karşı mücadele vermek hepimizin görevidir. 
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Huzurlarınızda memnuniyetle ifade etmek isterim ki, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğü için verilen mücadelede, siyasî parti gruplanmız, millctvekillerimiz birlik içerisinde bu 
konuya destek vermişlerdir; bundan dolayı şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, ekonomik yönden gelişmekte olan bölgelerimiz içerisinde yer 
almaktadır. Bugün için, Türkiye'nin bölgelerarası gelişmesinde çok büyük rol oynayacak olan har
camaları, o bölgenin kalkınmasına değil de, güvenliğine harcama durumuyla karşı karşıyayız. Bu
nun ne denli acı bir durum olduğunu hepinizin takdirlerine arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapmış ol
duğu çalışmada objektif ölçüler içerisinde olmaya özen göstermiş, olayları bu boyutlarda incele
miştir. 

Anayasamızın 17 nci maddesinde "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve ge
liştirme hakkına sahiptir" hükmü yer almaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, devlet, ülkedeki tüm 
insanların canını ve malını korumakla görevli ve sorumludur. Güvenlik kuvvetlerimizin Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapmış olduğu da, yasalarla kendine verilmiş olan bu görevin ge
reğini yerine getirmekten ve buna yönelik terör eylemlerini izale etmekten başka bir şey değildir. 

Biz, Hükümet olarak, bölgede yaşanan bu vahim olaylar karşısında, bugüne kadar ne söyledik, 
ne istedik; işte bu konuları satırbaşlarıyla sizlere arz etmek istiyorum: 

Bugün için, bölge insanımızın en büyük sıkıntısı, terör eylemlerinden kaynaklanan can güven
liğidir. En kısa zamanda ve en üst düzeyde, insanımızın can güvenliğini sağlamanın gayreti içeri
sinde olduk ve bu gayretlerimiz artarak devam edecektir. 

Faili meçhul cinayetlerin kaynağına inerek, bir an önce çözüme kavuşturmak istedik ve bu ko
nuda mesafe kaydettik. 

Bölge kalkınmasını sağlayacak acil yatırım programlarının hayata geçirilmesine önem vere
rek, bu program için, önemli miktarda kaynağı bölgeye gönderdik. 

Eğitimin aksamaması için, Hükümetimizce, Olağanüstü Hal Bölgesindeki iller ile mücavir il
lere 10 514 öğretmen ataması yapılmış, bunun 8 592'si göreve başlamıştır. 

Bölgede, 51 yatılı okula 4 ilave yapılmak suretiyle, şu anda 55 yatılı okulumuzda eğitim ve
rilmektedir; yıl sonuna kadar da, 12 yatılı okulumuz hizmete geçirilerek, yatılı okul ihtiyacı karşı
lanmaya çalışılacaktır. 1995 yılı programına da 13 yatılı okulun ilave edilmesiyle, bölgenin yatılı 
okul ihtiyacı tamamen karşılanmış ve herkese öğrenim hakkı tanınmış olacaktır. 

Ayrıca, bölgede kapalı olan okulların dörtte birinin, göç olayından, okulların teröristlerce tah
rip edilmiş olmasından ve güvenlik nedenlerinden kaynaklanmış bulunduğunu; terörist grupların, 
bölge insanına sağlıklı eğitim hizmeti verilmesini engellemek istemelerinden dolayı, eylemlerini 
okullara ve öğretmenlere yöneltmiş olduklarını, önemine binaen, dikkatinize sunmak istiyorum. 

Hükümetimiz, Doğru Yol Partisi kanadı olarak, bölgeye götürülecek hizmetlerin ve yatırımla
rın, terör olaylarına endekslenmeden devam ettirilmesinin gayreti içerisindedir. Bu amaçla, bölge 
kalkınmasına önemli bir kaynak sağlayacak olan GAP ile bölge sanayi tesislerinin oluşumlarına 
kaynak yaratma ve kredi uygulamalarına özen göstermektedir. 

İşsizlik, terörün en büyük istismar konusu ve malzemesidir. Bu bakımdan, GAP'ın ülke ve böl
ge ekonomisine sağlayacağı katkı, küçümsenmeyecek boyutlarda olacaktır. GAP'ın devreye girme
siyle 17 milyon dönüm arazi sulanabilir hale geldiğinde, bölgenin işsizlik sorununun tamamen or-
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tadan kalkaciağı, sadece bölge açısından değil; ülke açısından da büyük çapta ilave değerler yarata
cağı şüphesizdir. 

Bölgenin, sosyal yönden çözüme kavuşturulmamış problemleri vardır. Bu sorunları çözümle
meye muktediriz. 

Bölgede hizmet veren kamu personelini teşvik etmek ve bölgeyi cazip hale getirmek için, ma
aşları ve diğer sosyal hakları iyileştirici düzenlemelere, Hükümet olarak büyük önem verdik ve bu
nu da gerçekleştirdik. Bölgenin kalkınmasında, yerel yönetimlerin önemini ve ağırlığını müdrik 
olarak, yeni düzenlemelerin gereğine ve bu konuda, partimizin, çalışmalarını hızlandıracağına ina
nıyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör probleminin temelinde, bir etnik ay
rıcalık değil, bir siyasî ayırımcılık yatmaktadır. Bölge insanımız, devletine sadakatle bağlıdır ve 
bölgede yaşanan vahim olayları, korku ve endişeyle izlemektedir. PKK terör örgütünün eylemleri
ne isteyerek veya istemeyerek de olsa destek verenlerin uğradıkları akıbeti, artık, herkesin görme
si gerekir. 

Bölge insanımızın iman ve inancı, kendi sonunu hazırlayan her türlü menfi oluşumlara, dev
letle birlikte karşı koyacak güçtedir. 

Terör örgütüne karşı kullanılan kaynakların, bölge kalkınmasına harcanabilmesi mümkün ol
saydı, bölge insanımız ve ülkemiz bugün daha huzurlu olurdu. 

Terör örgütünün en önemli silahı korku ve yıldırmadır. Bu korkunun izalesi, onun yerine, dev
lete güven duygusuyla olur. Bölge halkının örf, âdet, inanç ve gelenekleri göz önüne alınarak, ül
ke insanının birlik ve beraberliği, terör belasını yok etmeye yetecektir. 

Devleti ayakta tutan güç, halkının ona olan güven duygusu ve bağlılığıdır. Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin temelleri, doğu ve güneydoğuda atılmıştır. Devletimiz, ülkemizin bu hayat damar
larının kesilmesine ve kurutulmasına asla müsaade etmeyecektir. 

Bölgede, ağır şartlar altında ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak 
gayesiyle hizmet veren tüm güvenlik güçleri elemanlarına -komutanından erine, emniyet müdürün
den polisine, polisinden kaymakamına kadar- tüm kurum ve kuruluşlarda hizmet veren bütün per
sonele, bu kürsüden şükran ve minnet duygularımı, Grubum ve şahsım adına, ifade etmeyi bir borç 
biliyorum. Bu uğurda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim. Bu 
konuda her türlü fedakârlığı esirgemeyen ve büyük bir özveri içerisinde gayret gösteren, başta Hü
kümetimiz olmak üzere, bütün siyasî parti temsilcilerine ve üyelerine huzurlarınızda teşekkür et
mek isterim. 

Terör bitecektir. Önemli olan, bu bölgede, bu acı günleri yaşamış insanlarımıza, kısa sürede 
gerçekleştireceğimiz, kalkınmanın nimetlerini sunmak olmalıdır. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde sözlerimi bitirirken, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Coşkun, teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Sayın Keçeciler, iki üç kez ismimden 

bahsederek, benim söylemediğim bir şeyi tutanaklara geçirmiştir. Bu konuda açıklama yapmak is
tiyorum. 
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BAŞKAN- Sayın Bakan, zabıtları istettim efendim. İzin verirseniz, biraz çalışalım, zabıtlar ge
lince bir inceleyelim. . . . ' • . . 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Kişisel söz talebinde bulunan üyelerden Sayın Seyfi Şahin; buyurun efendim. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cenab-ı Hak, insanları, mil
let millet yaratmış; buna hiç itirazımız olamaz. Tarih de, bu milletler arasındaki mücadeleleri ya
zıyor. , 

Anadolu'da yüzlerce devlet ve millet doğup, batmıştır. İdare eden liderler, o devletleri yok et
tiler; o milletler ahlaken dejenere oldu, yok oldu ve bir gün geldi, bu güzel Anadolu'ya, gerçek sa
hibi olan Türk Milleti gelip oturdu. İslam inancını taşıdığı için, Batı medeniyetinin büyük devleti 
Bizansı yok ettiği ve her Haçlı seferini de tamamen püskürtüp, önce Balkanlara, sonra da Avrupa 
ortalarına kadar gittiği için, Batılılar, oturup, bu insanlar neden buralara kadar geldi diye düşündü
ler ve onun için yeni bir ilim dalı geliştirdiler. Buna, Batılılar "oryantalizm" yani "şark meselesi" 
diyorlar. Bütün büyük devletler, Avrupa'dan, Balkanlar'dan ve Anadolu'dan Türk Milletini nasıl 
atarız, yerine köhne Bizansı nasıl ihya ederiz diye, oturup, düşündüler ve yeni bir teori geliştirdi
ler. 

İşte, Türk Milletinin üç asırdır çektiği bütün sıkıntıların, bütün belaların kaynağı, Batılıların, 
Türk Milletini, Anadolu'dan topyekûn atmaya yönelik çabalarıdır. Bugünkü bütün belalarımızın 
ana kaynağı da, bu oryantalizm ve şark meselesi denen problemin yeni uzantılarıdır. 

Türk Milleti büyük olduğu zamanlarda, başına, böyle bir bela gelmedi; ama, ekonomik yön
den çöktüğü, ehliyetsiz idarelerin işbaşında olduğu bir dönemde, elbette, düşmanlar, bütün tankla-
rıyla, toplarıyla, fitneleriyle üstümüze geliyor ve bugün bizim insanımızı birbirine kırdırıyor. Bun
da, düşmanların hiçbir kaybı yok; ama, çok büyük kazançları var. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bölücülüğün yakın geçmişinde, bir Ermeni meselesi var. 
ASALA, Türk Devletinin dış temsilciliklerini ve temsilcilerini yok etmek için çaba sarf ederken, 
bunu başaramayacağını anlayınca, bir intikam peşine düşerek, PKK'yı, ASALA'nın taşeronu ola
rak, Türk Devletinin başına bela ettiler. Bunu, Türk Milletine düşmanlık eden, bizzat Yunanistan, 
maalesef, yakın komşumuz Suriye ve Ermenistan açıkça destekliyor; ama, buna temel hazırlayan, 
onların diğer ağababaları da bu işin peşindeler. 

Değerli milletvekilleri, PKK, 1980'li yıllarda -daha önceki değerli konuşmacıların da söyledi
ği gibi- bir Ermeni tarafından, aslı Ermeni olan Abdullah Öcalan tarafından kuruldu. Amaçları, ön
ce Türkiye'yi bölmek, kendi kafalarına göre bir Kürdistan kurmak, daha sonra onu da yok edip, ye
rine Ermenistan'ı kurmaktır. Bunuda açıkça söylemektedirler. 

Şimdi, meseleyi bu platformda inceledikten sonra şunu arz edeyim: Olayın 1984 yılından son
raki safhası önemlidir; çünkü, Kürt topluluğu, Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Avşarlar, Çerkez-
ler gibi, Türk Milletinin ayrılmaz aslî bir parçasıdır. O halde, konu, milletin bu aslî parçasını ken
dine düşman ederek, fitne, fesat çıkararak ve meseleyi, Türk Milletinin iç meselesi olmaktan öte, 
milletlerarası platforma sürerek, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Helsinki Ni
haî Sözleşmesi ve AGİK antlaşmalarına koyduğu imzanın gereğini yerine getirtmek için, Lozan 
Antlaşmasıyla azınlık kabul etmediği, Türkiye'deki Kürtleri bir azınlık tesciline götürmek üzere, 
Türkiye'yi, önce federasyona geçip daha sonra da bölmeye yönelik olan, baştan beri söylediğimiz 
olayın gelişmesidir. Meseleyi bu önemli açıdan düşünür ve konuşursak, olaylar daha iyi anlaşılır. 

- 3 9 8 -



T.B.M.M. B : 20 18 .10 .1994 O : 2 

Türkiye güçlü olsaydı, Fransa gibi, bir Korsika meselesi olmazdı; Türkiye, İngiltere gibi güç
lü bir ülke olsaydı, İskoçya ve Galler gibi bir meselesi olmazdı; ama, Türkiye, çok geri kalmış bir 
ülke olduğu için, yabancıların üstünde hesap yaptığı bir ülke haline geldi ve maalesef, ilk problem, 
Eruh ve Şemdinli baskınıyla başladı. 1984'te, PKK tarafından, Türk karakolları basıldı. Baskını 
gerçekleştirenler belki 50 kişiydi; Türk Devleti, bu 50 kişiyi, peşlerine düşüp, inlerinde yok edece
ğine, maalesef, o dönemin idaresi tarafından düşmanın üstüne gidilmemiş ve önce dağlar, sonra 
köyler ve daha sonra da -kepenk indirilmek suretiyle- şehirler, PKK'ya teslim edilmiştir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 1985 nüfus sayımında, Kürtler, sanki ayrı bir milletmiş, ayrı 
bir dil konuşuyormuş gibi düşünülerek, anket listelerine "Kürtçe biliyor musun?" maddesi konul
du. Daha sonra, bunu koyanlar cezalandırıldı; ama, bir kere kayıtlara geçti. 

İkincisi, Bakanlar Kurulu, bir karar çıkararak, bu kararda "Kürtçe ifade verilebilir" tabirini 
kullandı. Bu tabir, bir devlet tescilini gösterir ve yanlıştır. Daha sonra, o bölgeye uzun menzilli si
lahlar dağıtılarak, PKK tarafından hâkim olunan halka, güya moral gücü verilmek istendi. Daha 
sonra, -konu, politik platformda tartıştırılmak üzere, o günkü SHP'den 10 milletvekili ayrılarak- o 
günkü İktidar, Halkın Emek Partisini kurdurttu ve maalesef, bu Meclisten, o partiye para yardımı 
çıktı ve parti, Türkiye çapında teşkilatlandırıldı. Bugün, hapisteki HEP milletvekillerinin meselele
rinin, Türkiye ve dünya çapında tartışılmasının ana sebebi, o gün, Halkın Emek Partisinin kurul
masıdır. 

Değerli milletvekilleri, PKK'nın tezi şu: "Biz, Türkiye'yi bölmek istemiyoruz; biz, Kürt kim
liğinin tanınmasını istiyoruz; biz, kültürel hakların verilmesini istiyoruz" diyor ve her konuşmasın
da, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türk Silahlı Kuvvetlerini suçluyor. 

Maalesef, bugün, bazı konuşmacı arkadaşların da konuşmalarında belirttikleri gibi, aynı tezin 
Mecliste tekrar tartışılması, Türk Milletini yaralar ye düşmana moral verir; devleti ve milleti mo-
ralman çökertir. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Devletini korumakla görevlidir ve 
burada, her milletvekili onun için yemin etmiştir. Herhangi bir azınlığın tescili veya Kürt kimliği
nin tanınması veya kültürel hakların verilmesi, Türk Milletini bölünmeye götürür. Türkiye, bu za
yıf anında yerel yönetimleri gündeme getirirse, devlet yapısında yeni bir değişikliğe giderse, özel 
parlamentolar veya mahallî parlamentolar kurarsa, kesinlikle bilin ki, düşmanlarımızın istediği şey 
olacaktır. Bugün, bizi bölmek isteyenlerin isteği de budur. 

"Türkiye'de yerel yönetimler güçlendirilsin, yerel parlamentolar kurulsun, devlet küçülsün" 
deniyor. Devlet kiiçiilürse, kimin menfaati nadir? Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü olmazsa, kimin 
menfaatınadır? Mahallî idarelere, siz, özel bütçeler verirseniz, o bütçeler, köylerde, kentlerde par
tizanca harcanır, çarçur edilirse, devletin bu zayıf hali kimin menfaatına olur?.. 

İşte, değerli milletvekilleri, bütün bu gelişmeler olurken, 1991 Milletvekili Seçimi, Türk Mil
leti için bir kurtuluş olmuştur. İyi yürümese bile, yeni gelen idare, Koalisyon Hükümeti, PKK'nın 
üstüne samimî ve ciddî gitmiştir ve bugün, devlet güvenliğini tam tesis etmiş olmasa bile, Türk 
Devletinin hâkimiyetini yüzde 80 sağlamıştır. 

Bu yeterli midir; asla yetmez. Türkiye böyle zayıf olursa, düşmanlarımız, bizim üstümüzde 
böyle büyük hesaplar yaparlarsa, tabiî, Türkiye'nin başından bela hiç eksik olmaz. Türkiye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN- Sayın Şahin, lütfen toparlar mısınız? 
SHYFİ ŞAHİN (Devamla)- Peki, Başkanım. 
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Değerli milletvekilleri, konuyu toparlıyorum. Türkiye, demokratik çözüm yaygarasına zemin 
hazırlarsa, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunu gündeme getirirse -maalesef grubu olan 4 
parti bu mevzuda ikna olmuş görünüyorlar ki, bundan şiddetle sakınılması gerekmektedir- Kürt 
kimliği tanınır veya bu milletin evlatlarını, Kurttur, Zazadır -ki o, Türk Milletinin parçasıdır- Av-
şardır şeklinde ayırıp, herkesin kimliğini tanırsak, Türk Milletini paramparça ederiz. Türkiye, za
yıf halinde bunları asla yapmamalıdır. Bundan dolayı, gündeme getirilen raporun çok güzel ince
lenmesi gerekir. Komisyonu, raporun hazırlanmasından dolayı tebrik etmekle birlikte; raporun içe
risinde ifade edilen yerel yönetimler problemi, tarafımızdan kabul edilemez ve yanlış. 

İkincisi, bir genel affın tavsiye edilmesi de yanlıştır. Çünkü, suç ve ceza, birbirine alternatiftir 
ve cezayı hafifletirseniz, suç artar; affetmek istediğiniz insanları şimdiden suça teşvik etmek olur. 
Onun için, bu af meselesi gündemden çıkarılmalıdır. 

Sonuç: 

Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına şöyle bir çözüm öneriyorum: Türkiye, bu belayı yok 
etmek için, her türlü psikolojik, sosyal, askerî, polisiye tedbirleri almalı, bir Özel teşkilat kurmalı 
ve bu Ermeni teşkilatı -Kürt teşkilatı değil- ininde yok edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN- Sayın Şahin, toparlayın lütfen. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla)- Sayın Başkanım, özür dilerim, bitiriyorum efendim. 
Çekiç Güç kaldırılmalıdır. İç ve dış halkoyu bakanlığının kurularak, dünyanın aydınlatılması 

gerekmektedir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Şahin, teşekkür ederim., 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, söz istiyorum,. 
BAŞKAN- Hükümet adına, buyurun, Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel 

Kurulumuzca, güneydoğuda uzun süreden beri cereyan eden olayları yerinde incelemek ve alınma
sı gerekli tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili mercilere iletmek ve memleketimizin 
birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nunun, konuya ilişkin raporu üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, gerçekten, Meclis Araştırma Komisyonunu teşkil eden arkadaş
larımız büyük gayret sarf etmişler, güzel bir rapor, yapıcı bir rapor meydana getirmişlerdir. Bu ra
pordan, Bakanlık olarak istifade edeceğimizi huzurunuzda belirtmek isterim. 

Yüce Meclisimizin çatısı altında, güneydoğu sorunları ve bunların başında gelen terör hareket
leri üzerinde yaklaşık on yıldır müzakereler cereyan etmektedir ve tedbirler görüşülmektedir. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, Hükümetimiz, tüm ülkemizde olduğu gibi, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizde de güvenliğin ve huzurun sağlanması için, şefkatli yönetim anlayışını, et
kin ve adil hizmeti, açıklığı egemen kılmayı ana ilke olarak belirlemiştir. Çağdaş demokrasiye tam 
anlamıyla işlerlik kazandırmak temel amacımızdır. 

Hukuka ve insan haklarına dayalı tam demokratik bir anlayışı, ödünsüz uygulamayı ana göre
vimiz olarak algılamaktayız. Bilinmelidir ki, bu anlayış, ülkede yaşayan herkes için bir güvence-

- 400 -



T.B.M.M. B : 20 . 18 .10.1994 0 : 2 

dir. Her zaman söylüyoruz, Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır ve herkes kanunlar önünde 
eşittir. 

Burada, bazı arkadaşlarımız, konuşmalarında, kimlik meselesine temas ettiler, siyasî çözüm 
önerdiler. Ben, her zaman bunun karşısına çıkmışımdır. Bazı değerli arkadaşlarımız da bu kürsü
den, biraz evvel, bu mütalaalara karşı çıkmış bulunmaktadırlar. Siyasî kimlik meselesi veyahut si
yasî çözüm meselesi Türkiye'yi bölünmeye götürür. 

Esasen, her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'de etnik bir problem yoktur; coğrafî sıkıntıları
mız, ekonomik sıkıntılarımız vardır; ama, hiçbir surette etnik meselemiz yoktur. Yani, Türkiye'de 
-telaffuz etmek dâhi istemiyorum- Kürt meselesi, Çerkez meselesi, Boşnak meselesi, Arnavut me
selesi yoktur. Bu Misakımillî hudutları içinde yaşayan bütün vatandaşlarımız, eşit hakka sahiptir ve 
Türk Milletini teşkil etmektedir. Başka türlü tanımlamak, Türkiye'yi bölünmeye götürür; o takdir
de, PKK'nın istedikleri, Türkiye'de makes bulur. O bakımdan, değerli arkadaşlarım, bu konulara 
katiyen değinmek istemiyorum. 

1984'ten bugüne kadar -on seneyle ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum-10 010 olay meyda
na gelmiştir. Bu olaylarda, 2 676 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 259 vatandaşımız yaralanmış
tır. Güvenlik görevlilerimizden ise, 1 888 asker, 1 113 polis ve 618 geçici köy korucusu şehit ol
muştur; 4 152 asker, 405 polis ve 789 geçici köy korucusu yaralanmıştır. Olaylarda ve operasyon
larda, 6 555 terörist ölü, 274 terörist yaralı ele geçirilmiştir, 19 056 kişi teröre bulaşmak, yardım ve 
yataklık etmek suçlarından yakalanmış, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. 

Devletimiz, bu süre içerisinde mücadelesini sürdürmüş; Hükümetimizin gösterdiği kararlılık
tan ve halkımızın sağduyulu desteğinden güç alan güvenlik kuvvetlerimizin özverili ve kahraman
ca mücadelesi sonucunda, çok Önemli mesafeler katedilmiştir. 

PKK, şimdi, gerçekleştirdiği eylemlerle, kamuoyu yaratmaya, dikkatleri üzerinde toplamaya 
gayret göstermektedir. Başlangıç döneminden günümüze kadar, ulaşmak istediği stratejik konuma 
bir türlü gelemediğinden, değişen siyasal koşullar parelelinde zaten uyumsuzluğa düşen PKK, 
önümüzdeki günlerde, yok oluşunu kendisi ilan edecektir. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde, birkısım çevrelerde, Tunceli meselesi dile getirilmiştir. 
Sayın Keçeciler arkadaşımız da bu konuya uzun uzun değindiler. Bu konuda Hükümetin İçişleri 
Bakanı olarak sorumlu kişi benim. Onun için, beyanlarımız, tamamen objektif bir şekilde, gerek 
güvenlik güçlerimizden gerekse valilerimizden, kaymakamlıktan edindiğimiz bilgilere ve bizzat 
gitmek suretiyle, müşahedelerimize dayanmaktadır; onun için, objektif olarak meselelere bakmak
tayız. 

Diyoruz ki, orada, büyük bir mücadele vardır, yangın meselesi olmaktadır; ama, bunu kim 
yaptı; devletin, asla, ev yakması, orman yakması mümkün değildir. Şimdi, zaten oraya bir taraftan 
yaraları sarmak için gidiliyor mu gidilmiyor mu; yaraları sarmak için, bizzat devlet orada vardır. 
Tunceli'de evleri yanan vatandaşlarımız var. Kim yakarsa yaksın, PKK da yakmış olsa, PKK yak
tı diye oraya gitmeyecek miyiz; elbette, yaraları sarmak suretiyle, orada, vatandaşlarımıza ev yap
ma gayretine giriştik. Diyoruz ki, geliniz, Tunceli' de boş prefabrike evler var, orada yerleşiniz; 
"hayır burada yapınız" diyorlar; peki diyoruz. Tunceli' de, devletin bütün imkânları oraya seferber 
edilmiştir ve prefabrike evler yapılmaktadır. Biraz evvel, bir değerli arkadaşım da geldi, dedi ki, 
"Bitlis'te de aynı şekilde zorluklar var, Hizan'da da; prefabrike evleri aynı şekilde yaparmısmız?" 
Derhal konuyla ilgileneceğiz. Esasında o yörenin kalkınması için seferberiz. 
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PKK yakıyor, yıkıyor... Yani, yol götürmek istiyorsunuz -bu, uzun zamandır devam ediyor-
yol makinelerini yakıyor, iş makinelerini yakıyor, bu vaki. Müteaddit kereler söyledik; PKK, ora
lara imkânlar gitsin, medeniyet gitsin istemiyor, yol gitsin, asfalt gitsin istemiyor, okul gitsin is
temiyor, sağlık evleri gitsin, sağlık ocakları gitsin istemiyor; ama, devlet, özveriyle bu gayretin içi
ne girmiştir. ' -

Biraz evvel, gene, Sayın Keçeciler arkadaşımız, Şırnak Valisinden şikâyet ettiler. Şunu ifade 
edeyim ki, başında bulunduğum Bakanlıkta herhangi bir idarecinin particilik yapmasına asla mü
saade etmem. 

ALİ ER (İçel)-İnşallah etmezsiniz Sayın Bakan!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Benim tıynetimi biliyorsunuz, hepiniz 

biliyorsunuz. Elbette, ben*de bir siyasî partiye mensubum, siyasî partide de yöneticiyim, Genel İda
re Kurulu üyesiyim; ama, Bakan kisvesine büründüğüm andan itibaren, yani Bakanlığa adım attı
ğım andan itibaren, partili olduğumu unutuyorum. Hep bunu tavsiye etmişimdir. 

İddia edildi; akşam derhal Şırnak Valisini aradım, dedi ki "sureti katiyede..." şuhu şunu yaptı
nız mı diye sordum; o da, "hayır; ancak, yaptığım şudur: Acil Destek Fonundan gönderilen parayı, 
oranın istihdamı için sarf ediyorum, dokuma tezgâhlarına sarf ediyorum, kömür ocaklarını işler ha
le getiriyorum. Benim, devlete hizmetim bu şekilde" dedi. » 

Değerli arkadaşlarım, onun için erhln olunuz; sureti katiyede, o Vali, sizin döneminizde, 
ANAP döneminde de... Söylemek istemiyorum, polemik yapmak istemiyorum katiyen. ' 

ALİ ER (İçel)- Yani, Valide bir şey yok mu demek istiyorsunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Katiyen polemik yapmak istemiyorum. 

O dönemde de, önemli yerlerde emniyet müdürlüğü yaptı; Samsun'da, Kahramanmaraş'ta Emniyet 
Müdürlüğü yaptı. Adaylığını koymuş olması, memuriyete devamını önlemez. Kanun bu imkânları 
vermektedir. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Veriyor da, kendi farkında değil. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Arkadaşlarım, şunu gene de söylüyo

rum: Bana belgeler vereceksiniz; ben, konunun üzerine gideceğim; katiyen ondan hiç şüphe etme
yiniz. 

Sonra, Vali, seçim için partizanlık yapacak da ne olacak? Esasında, particilik yapan yönetici, 
iktidarda bulunan partiye zarar verir. Ben böyle anlayış içinde olmuşumdur. Arkadaşlarım, gele
ceksiniz, konuşacağız, ben meselenin üzerine gideceğim. Hiç şüphe etmeyiniz, orada hiç bir vali
ye partizanlık yaptırmam... 

ALİ ER (İçel)- İnşallah bu kürsüden söylemeyiz!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Partizanlık yaptığı takdirde, mensup ol

duğum partiye zarar verir; bunu hep müşahede etmişimdir. Eğer iktidarlar, valilere partizanlık yap
tırmak suretiyle koltukta kalmak isteselerdi, şimdiye kadar hiçbir iktidar değişmezdi. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, maziden birtakım örnekler vermek istemiyorum, mazide de 
yapılmıştır; ama, mazide partizanlık yaptığı halde halen görevde olan valilerimiz de vardır; taraf
sızlıklarını ihlal ettikleri takdirde, derhal onların yakasından tutarız; ama, görüyorum ki, vaktiyle 
yapmış; ama, bugün yönetimimizde tarafsız olarak görev yapmaktadır. Onun için onların üzerine 
toz kondurmuyoruz. 
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EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Şırnak Valisi için de geçerli mi bu sözünüz? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Maziden çok örnek vermek suretiyle 
mukabele etmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, terör konusu, gerçekten fevkalade önemli. Şunu müşahede ediyorum ki, 
siyasî partiler arasında -demin belirtti arkadaşlar- nüanslar olabilir; ama, hepsinin ittifak ettiği bir 
konu var: Terör, ülkeyi bölmeye götürür; terör, ülkeyi parçalar; onun için, bir siyasî mesele değil
dir, kimlik meselesi değildir, yabancı odakların idare ettiği bir husustur dedik. Bunu hep söylüyo
rum zaten. 

Arkadaşım "Türkiye ne zaman zaaf içinde bulunsa" dedi. Hayır; Türkiye'nin yücelmesinden, 
büyümesinden korkanların tertiplediği, tertip ettiği olaylardır bunlar; bunu böyle bilmek lazım, 
böyle görmek lazım. Yoksa, Türkiye'de kimlik meselesinde bir sıkıntı mı var; hangi etnik gruba 
mensup olursa olsun, arkadaşlarımız istediği işi tutubiliyorlar mı; tutuyorlar. Azınlık yok ki; tüccar 
oluyor, bakkal oluyor, fabrikatör oluyor, müteahhit oluyor, çeşitli dallarda hizmet veriyor; doktor 
oluyor, mühendis oluyor; milletvekili oluyor, belediye reisi oluyor, belediye meclisi üyesi oluyor -
bunu her zaman söylüyorum- bakan oluyor, başbakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyor; yok ki bir 
mesele. Benini en yakın arkadaşlarım doğu ve güneydoğuludur; ailece konuştuğumuz, kucaklaştı
ğımız arkadaşlarımızdır. Böyle bir nifak sokmaya, daha doğrusu, nifak sokanlara katiyen alet ol
mayacağız değerli arkadaşlarım. 

Biz, asırlardır biriz, beraberiz. Hep söylediğim gibi, bu topraklar, birlikte, atalarımızın kanla
rıyla sulandı. Gidiniz, Çanakkale Şehitliğini görünüz; orada, Aydınlı da var, Bitlisli de var, Siirtli 
de var, Hakkârili de var, Şırnaklı da var. Demek ki, atalarımız, Çanakkale'yi "geçilmez" yapmak 
için, birlikte savaşmışlar. İstiklal Harbinden önce vatan bölünmüş, parça parça olmuş, Sevr önümü
ze konmuş; hep beraber, ülkeyi parçalanmaktan kurtarmışlar. Onun için, gene de aynı azimle, ay
nı kararla mücadelemizi sürdüreceğiz. 

PKK'nın meselesi, şu veyahut bu kimlik meselesi değildir; ülkeyi bölmek, parçalamaktır. 
PKK'nın stratejisi, evvela otonomi, ondan sonra federasyon, ondan sonra da ülkenin bölünmesidir. 

Silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz başarılıdır. Şehit veriyoruz; ama, dünden bugüne du
rum daha iyidir. Bitti mi; bitmedi, bir müddet daha devam edecektir. Dün şehirlere girilmiyordu; 
arkadaşlarımız Şırnak'a gitti geldi; şehre rahatlıkla girebildiler. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Arkadaşlar helikopterle gittiler! 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Bakan, kimse gidemiyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Hayır; gidiyorsunuz... 
Geçen sene oralarda çarşıda dolaşmak mümkün değildi. Bize, Diyarbakır'a giderken, "aman, 

gitmeyiniz" diyorlardı, arkamızdan âdeta dualar okunuyordu; Batman öyleydi, Siirt öyleydi, Hak
kâri öyleydi. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, kötümser olmayın; kötümser olursak, o takdirde çöküntü olur. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Siz de çok iyimser olmayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Hayır, katiyen iyimser değilim, güven
lik güçlerine dediğim hep şudur: Bu başarılar karşısında katiyen gevşemeyeceksiniz, gevşemeye
ceksiniz diye devamlı şekilde talimat veriyorum. Hukuk içinde kalınız, masum vatandaşlar zarar 
görmesin; ama, katiyen gevşemeyeceksiniz diyorum. Bu talimatları devamlı şekilde veriyoruz. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Bakan, Karayalçm Tunceli'yi neden gezemedi?! Tun
celi'de Türkiye'nin bir vilayeti değil mi?! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sayın Gökalp, hep "şu girdi, bu gireme
di " diye söylüyorsunuz. 

Şunu da söyleyeyim: Sayın Sinan Yerlikaya arkadaşımız, geçen gün Ovacık'tan bana telefon 
ederek helikopter istedi. Daha mücadele bitmedi ki. Söylüyorum, o yöreden kalkmış, Tunceli'yi he
def almış. Tunceli'de yaptığımız operasyonlarda 82 sığınak bulduk; tonlarca yiyecek, giyecek var
dı, silah vardı ve bunları ele geçirdik. Hedef o; Tunceli'ye doğru sarktı; oradan Sivas'a... Sivas'ta 
başarılı operasyonlar yaptık. Önce bir iki köyümüzü bastılar, köydeki masum vatandaşlarımızı öl
dürdüler. Şimdi görüyorsunuz, Sivas'ta operasyonlar yapıyoruz; başarılı sonuçlar aldık. Erzincan'a 
sarkmak istiyorlar; oradan, Gümüşhane'ye, Bayburt'a sarkmak istiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Mücadele bitmedi diyorum. Mücadele 

bitmedi; ama, dünden bugüne daha iyiyiz ve çok daha iyi olacağız. Hani, beli kırıldı dediğim za
man, g rçekten bunu ifade ediyorum. Elbette, başı ezilecektir, devlet kudretlidir, güçlüdür; devle
tin bu gücü karşısında kimse dayanamayacaktır; bunu, tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. 

Elbette, şehit veriyoruz diyorum; elbette, zorlukları vardır mücadelenin. Dağlık ve sarp arazi
de mücadele verilmektedir. Zor, gayri nizamî bir mücadele, nizamî mücadele değil ve masum va
tandaşın zarar görmemesini isteyen bir yönetim... Hepimiz, masum vatandaş zarar görmesin istiyo
ruz. Gayrî nizamî mücadelenin şartları bu. Onun için, değerli arkadaşlarım, hiç şüphe etmeyiniz. 

Sayın Kul faili meçhul cinayetlerden bahsettiler. Faili meçhul cinayetler üzerine mutlak suret
le gidiyoruz. Bana intikal eden hangi hadise olursa olsun, bizzat kendim meşgul oluyorum. Faili 
meçhul cinayetin failini bulduğumuz takdirde, en çok mutluluk duyacak, biz olacağız. 

Olağanüstü halin kaldırılması... Elbette... İstediğimiz de budur; normal yönetimdir. Olağanüs
tü yönetim, anormal bir yönetim; onu kabul ediyorum. İnşallah o noktaya da geleceğiz değerli ar
kadaşlarım. ' 

Hani, arkadaşlarımızdan biri söyledi, bu sarf edilen paraların yöreye sarf edilebilmesi... Bütün 
emelimiz budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Bakan bitirin lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- O yörenin kalkınmasına... O trilyonlar 

var ya, o trilyonları yine o yöreye sarf etmek, yegâne arzumuz, emelimizdir; ama, bütün bunlara 
rağmen, yörenin kalkınması için, iyileştirilmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz; zaman zaman, 
Acil Destek Fonundan para gönderiyoruz. Bu gönderilen para, sadece Şırnak'a değil; güneydoğu
da seçim olmayan mıntıkaların hepsine eşit tarzda gönderiyoruz, ondan emin olunuz. 

Değerli arkadaşlar, hepinize derin saygılarımı sunarım.(Alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ederim 
Şahsı adına, Sayın Korkutata; buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şahsım adına Yü

ce Meclisi saygıyla selamlıyorum; 
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Değerli arkadaşlar, bu komisyon raporunu, elimize geçtiği andan itibaren, didik didik incele
meye çalıştık. Elbette, doğu ve güneydoğuda akan kanın, gözyaşının durdurulması için birileri kı
pırdanıyorsa, bunları takdir etmemek mümkün değildir; fakat, gönül arzu ederdi ki, böyle bir me
selenin konuşulduğu bir zamanda, şu Meclis tıklım tıklım olsun, bilhassa İktidarın iki kanadı bura
da bulunsun, dinlesin; ama, maalesef, gördüm ki, ilgi çok çok zayıftır; buna üzülmemek mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümet -özür diliyorum- bana göre siyasî mevta olmuştur; fakat, bi
rileri, Hükümeti, cenazesinin altına girmiş, yürütüyor, "illa yürüyecek" diyorlar, ortalıkta dolaştı
rıp duruyorlar. Bu, dolaşmakla canlanacaksa, hay hay; fakat, bu Koalisyon Hükümetinin canlana-
bileceğine, ne ben inanıyorum ne de Koalisyonun iki kanadı inanıyor. Böyle bir yapıdan, sıhhatli 
ve ciddî çözümleri beklemek mümkün değildir. 

Onun için, bir an önce, bu meseleleri, çok ciddî şekilde, istikrarlı şekilde, her yönüyle, kork
madan ve yılmadan, kuru edebiyat yapmadan ele alacak bir hükümete ihtiyaç var. Bu da, ancak bir 
erken genel seçimden sonra çıkabilir. 

Değerli arkadaşlar, samimî olarak söylüyorum ki, hangi fikirde olursa olsun, hangi arkadaşı
mız olursa olsun, bugün doğu ve güneydoğuya gidip dolaştığında, birçok meseleyi, yerinde -ama, 
etrafında çember olmadan- vatandaşla görüşürse, bu milletvekili, evinde uzun zamanlar uyuyamaz, 
geceleri uykuları kaçar ve bazen sabaha kadar da uyuyamaz. 

Biz, doğu ve güneydoğu milletvekilleri olarak -şahsım adına söylüyorum; sanıyorum birçok 
arkadaşımız da böyledir- inanın ki, evimizde huzursuzuz, dışarıda huzursuzuz, konuşurken huzur
suzuz, giderken huzursuzuz, gelirken huzursuzuz. Niye; söylediğini, rahat söyleyemiyorsun; göz
lerinle gördüğünü, yeminle tespit ettiğini, Sayın Bakana da kabul ettiremiyorsun, orada görev ya
pan arkadaşlara da kabul ettiremiyorsun. Eğer doğruları söylemeyerek veya bu doğruları gizleye
rek bir yere varılıyorsa,sanıyorum, bu Mecliste benimle birlikte ağzını bantlayıp, aylarca dolaşa
cak arkadaşlar olacaktır. Niye?.. Bir tek temennimiz var. Diyoruz ki; bu yörelerde yaşayan vatan
daşlarımız, artık huzura, güvene kavuşsun; zira, yıllardır çekiyor. 

Bu yörelerimizde, 1984'lerden, 1972 Mart Muhtırasından bugüne kadar olağan dışı bir rejim 
var; sıkıntılar, dertler var. Bu olağan dışı rejimler neden ilan edildi peki; bu yörelerde yaşayan va
tandaşların dertleri dinsin diye. 

Peki, bu yörelerde yaşayan vatandaşların dertleri dindi mi değerli arkadaşlar? "Bitti bitecek; 
bitti bitecek; ya bitti ya bitecek" bilmem ne ne... Bitti mi bu dertler; hayır. Bu yörede yaşayan in
sanların dertleri arttı mı; evet, arttı. Kaç kat arttı; burada yaşanan sıkıntılar, yüz kat, bin kat artmış
tır. Demek ki, üretilen politikalar doğru değildir, üretilen politikalarda ciddî hatalar vardır. 

Bugüne kadar, gerek siyasî partilerin oluşturduğu, gerekse tüm partilerin kararıyla oluşturu
lan en azından yirmiye yakın komisyon, doğu ve güneydoğudaki olayları ve sorunları tespit etmek 
üzere değişik şekillerde bölgeye gitmiştir. Bu komisyonlarca hazırlanan raporlardan herhangi biri, 
Hükümet tarafından veya ilgililer tarafından kale alınmış mı değerli arkadaşlar; hayır; hem de bu
nun tersi yapılmış. Biz, Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu olarak, büyük bir heyecanla bölgeye 
gittik; dedik ki, arkadaşlar, bir şeyler yapalım. Hele hele, bu Komisyondan dört beş arkadaş, canı
nı tehlikeye atarak, Sayın Bakanın helikopter vermemesi, ilgililerin helikopter vermemesi, imkân 
vermemesine rağmen, canını dişine takarak oralara gitti arkadaşlar. 

Biz, bunun arkasında genel başkanımız çıksa dahi -hangi partinin genel başkanı olursa olsun-
bunun peşini takip edeceğiz dedik. Bu azimle, bu kararlılıkla çalıştık ve bize itiraflarda bulunan ba-
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zı insanlar oldu, bazı şeyler söylendi. Biz, Hükümet bir an önce bazı tedbirler alsın, şu vatandaşın 
acısının dinmesine bir nebze katkımız olsun diye bir ara rapor verdik; bize itirafta bulunan kişi, gö
revden alındı. Ben de, dolaştığım o bölgede, o insan kadar dürüst başka bir insan da görmedim; 
onun yönetiminden daha güzel bir yönetim de yoktu. O gün arkadaşlarla beraber ziyaret ettiğimiz 
o ilden bahsediyorum; ismini söylemek istemiyorum, zaten biliniyor; ama, o insan, görevden alın
dı. 

Bunun dışında, bu bölgede koruculuk çok kötü bir noktaya doğru gidiyor; büyük yanlışlar var, 
büyük hatalar var; eğer, buna bir an önce el atılmazsa, bunlar tedricî olarak azaltılmazsa, çok daha 
büyük sıkıntılar olacak dedik. Müşahhas örneklerini bulduk; kaçakçılık yapanı, gasp yapanı, şunu 
yapanı bunu yapanı bulduk. Gasp yapmış, kaçakçılık yapmış adam görevinin başında; fakat, ma
alesef "bunları arıyoruz, bulamıyoruz" diyorlar. Bunlar gelip maaş alıyorlar. Bunları tespit ettik. 
Tespit ettik de ne oldu; biz bu ara raporu verdikten sonra, bunların sayısı 30 - 35 binlerden 50 - 60 
binlere çıkarıldı. Bugün en büyük belalardan birisi budur değerli arkadaşlar; çünkü, çok ciddî sı
kıntılar yaratmışlardır, bunlar devam etmektedir ve devam eden bu sıkıntılar, her gün biraz daha 
fazla olmaktadır. 

Bir arkadaşımız -Sayın Keçeciler galiba- Hükümetin iki kanadını kapıştırmak istiyor, "bu ba
kan şöyle dedi, o bakan böyle dedi; önce siz birleşin, önce siz aranızda anlaşın, ondan sonra bu me
sele çözülsün..." Eğer bununla çözülse, iki bakanın da ayağını öperim, şimdi barıştırırım, ikisi de 
aynı sözü söylesin diye; ama, bununla olmuyor değerli arkadaşlar. İkisi aynı sözü söylese de söy
lemese de, bu mesele böyle çözülmüyor. Bu mesele, ciddî şekilde, ilmî alanda ele alınmadan; kork
madan, yılmadan... Askerî çözümlerdeki paya yüzde 25 diyorlar; ama, yüzde 75 pay var; bu kime 
aitse, bu kimler tarafından yerine getirilecekse, bu pay da yerine getirilmeden bu meselenin çözül
mesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, eğer, o bölgede bir olay olmuş ve bu olayı yaşayan insanlar gözleriyle gör-
müşlerse, siz buradan ne söylerseniz söyleyin, o vatandaşı tatmin etmeniz mümkün mü; mümkün 
değil. Bizim bütün çırpınışımız, Sayın Bakanımızın ve arkadaşlarımızın çırpınışı kimin için; bura
da güzel sözler söylemek için mi; hayır, o vatandaşın saadeti, o vatandaşın güvenliği için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Tamam... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla)- Tamam mı?! Çok arzu ediyorsunuz değil mi?! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Hayır efendim; beyefendi kesti sözünüzü de, onun 

için 
BAŞKAN- Sayın Ergüder, siz tecrübeli bir parlamentersiniz. Sayın hatibin sözünü ben kesme

dim efendim. İlave süre verdim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Affedersinîz; otomatik cihaz kesti. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Korkutata. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Değerli arkadaşlar, sözlerimi toparlamak istiyo

rum. Aslında, hakikaten çok şey söylemek gerekir. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Söyleyip de içini boşalt. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Notlar tuttum; fakat, bunları söylemek mümkün 

değil; ama, netice olarak şunu söylemek istiyorum: Bugün, Kiğı'nın Demirkanat Köyü yanmıştır. 
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Biraz önce telefon aldım, Kiğı'nın en az on onbeş köyü tamamen yanmış. Genc'in köyleri yanmış. 
Solhan'ın köyleri yanmış. Kim yaktı? "O yaktı, bu yaktı" deniliyor. Kardeşim, köy yanmıştır ve şu 
anda vatandaş açıktadır. Peki, şimdiye kadar "yapacağız, edeceğiz" dendi de ne yapıldı, ne edildi? 
Bu hal, bir yıldır, iki yıldır değil, yıllardır devam etmektedir. Şimdiye kadar kime ne yapıldı? He
nüz hiçbir şey yapılmamıştır, sadece, "yapılacak" deniyor. Olağanüstü Hal Bölge Valisine gittik, o 
da, toplam 1 200 geçici konut yapılacağını söylüyor. Bu da, o bölgedeki bu sıkıntılara karşı, kim
senin dişinin kovuğuna bile yetmez. 

Bugün vatandaş evine erzak götüremiyor, niye; çünkü, güvenlik güçleri, vatandaşa, haklı ola
rak "sen, kışlık erzağı çok götürürsen, PKK gelip, bunu senin elinden alacak" diyor.'Peki, kış gel
diğinde bu vatandaş ne yapacak? Odunu yok, aşı yok, ekmeği yok. Buria karşı ne tedbir, ne çözüm 
öneriliyor? Bu konuda çalışan yok, bir şey söyleyen yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla)- Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
BAŞKAN- Buyurun. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla)- Evet, köyler boşaltılacaktır, yakılacaktır. Niye; 
çünkü, asker, güvenlik güçleri, dağ başındaki bir köye, maalesef, her zaman gidememektedir. PKK 
da buralara gelip, vatandaştan zorla lojistik destek sağlamaktadır. Eğer, sen, kanunen valinin, kay
makamın emrine para vermezsen ve git o köyü boşalt, bunları da şuraya getirip iskân et demezsen 
ne yapacak, başka yollarla boşaltacaktır. 1992 yılında bir kanun teklifi verdim ve bu teklifimde "bu 
evini, yerini tert eden vatandaşa, geçinebilsin diye asgarî ücret verelim; çünkü, her şeyini orada bı
rakacak. Bir de konut veya kirasını verelim. Güvenli bir ortam oluşunca vatandaş geri gitsin ve siz 
de bütün bu verdiklerinizi kesin" dedim; ama, bugüne kadar bunlar yapılmadı, bunların kenarından 
bile geçilmedi. Bugün de "bütün vatandaşların yarasını saracağız" deniyor. Değerli arkadaşlarım, 
yaralar kangren oluyor. Bu politakalarla da bunun bitebileceğine inanmıyorum. Keşke inansam; fa
kat, inanamıyorum. Daha uzun süreler bu yara, böyle kanayacaktır. İnşallah daha da beter olmadan, 
bir seçime gidilir; ciddi bir hükümet gelir ve bu meseleyi çözer. 

.İşte, ara seçim için çıkardığınız kanun bile bölücü. Oradaki vatandaşa oy hakkı tanımadınız. 
Yalvardık yakardık; maalesef, kabul etmediniz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, işsizlik meselesi var. Biz burada, bu kürsüden, yine bağırdık; "kadrolar satılıyor, taraf
lı veriliyor. Gelin, bu vatandaşın arasında ayırım yapmayın, devletin şefkatini, merhametini ve ada
letini hissetirin" dedik. Hiç kimse bir şey demedi, aynen dağıttılar. Arkasından ne oldu?.. Bugün 
yine bu raporda var, görüyorum. Birçok konu bu kürsüden söylenmiştir; ama, hiçbirisinin gereği 
yapılmamıştır. 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur)-Yeter artık! 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla)- Kusura bakmayın, rahatsız ettiysem özür dilerim 

Sayın Mustafa Bey. 
Hürmetler ederim efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Korkutata, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, bu konuda söz alabilir miyim? 
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BAŞKAN- Ne için efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli)- İçtüzük buna pek engel değil; Meclis Başkanvekili olarak bu ra
porla ilgili görüş bildirmek istiyorum. 

BAŞKAN- Hayır efendim. Sayın Genç, siz Başkanvekilisiniz... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Bugün Tunceli'den geldim... (ANAP sıralarından gürültüler) Bir 
dakika efendim; niye siz rahatsız oluyorsunuz? Ben raporla ilgili görüşümü bildirmek istiyo-
rum.(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya, Sayın Soylu... 
Sayın Genç, siz Başkanvekilisiniz ve İçtüzüğü gayet iyi biliyorsunuz. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Konuşsun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde konuşacağım. Sa
yın Başkan, Türkiyenin güvenliğinin, ülkenin kaderinin söz konusu olduğu konularda İçtüzüğün 
ve bazı kuralların işlememesi lazım. Ben samimi olarak bir şeyler söyleyeceğim. Bugün Tunce
li'den geldim, konuyla ilgili bir feryadı söylemek istiyorum. Rica ediyorum... (ANAP sıralarından 

: "konuşsun" sesleri) 

BAŞKAN- Müsaade edin efendim. Ben, neye dayanarak söz vereceğim? 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Bu konuda İçtüzükte açık hüküm yoktur. Bu meselede İçtüzük di
yor ki: Herkes bu konuyla ilgili görüşünü belirtir. Ben de o yörenin milletvekiliyim... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Yerinden açıklama yapsın... Tunceli'den geliyormuş; konuş
sun. 

BAŞKAN- Sayın Genç, mümkün değil efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Biliyorum; ama, bakın, ben bunu samimi söylüyorum. Ben Baş-

kanvekiliyim; ama... 
BAŞKAN- Efendim hayır... Benim üzerinde durduğum, Meclis Başkanvekilliğiniz meselesi 

değil. İki sayın üyeden fazlasına kişisel söz verme imkânım yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Eğer söz almam mümkün değilse, ona birşey diyeceğim yok; 
ama... • 

BAŞKAN-Tabiî efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Konuyla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Genç, engel sadece sıfatınız olsaydı, ben size söz verirdim; ama, İçtüzük ga

yet açık; ikiden fazla kişiye söz verme imkânım yok; onu da kullandılar. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Ben biraz geç geldiğim için, kaç kişi konuştu bilmiyorum. Şimdi 

bölgeden geldim; konuyla ilgili çok önemli şeyler söyleyecektim. 
BAŞKAN- Sayın Genç, bu mümkün değil efendim. Zatı âliniz yarın için gündem dışı söz ta

lebinde bulunursanız, konuşabilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Gündem dışı söz istemiyorum. Rapor üzerinde konuşmak istiyo

rum. 
BAŞKAN- Bir sayın üye, yerinden bir hususu çok kısa olarak açıklamak isterse, kendisine ye

rinden söz verilebilir. Yerinizden; ama, çok kısa bir açıklama rica ediyorum. 

Buyurun. 
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KAMER GENÇ(Tunceli)- Sayın Başkan, çok teşekkür.ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Tunceli'den geliyorum, beş gündür oradaydım ve olay yerine... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, hiç excentrer etmeyelim; bakın memleket elden gidiyor. Yani, artık, şu parti bu 
parti meselesi değil; Türkiye artık çok zor günler yaşıyor; bugünleri aşalım. 

BAŞKAN- Sayın Genç, bu tarafa döner misiniz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Tamam Sayın Başkanım. 

Bu. zor günleri aşabilmemiz için Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaylara hâkim olması la
zım. Bakın, ben yöreden geliyorum, çok ciddî sıkıntılar var; insanlar göç etmiş. Memleketimizde 
şu prensibi uygulamak zorundayız: Bir defa, gerçekten, askerlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ye
rinde operasyon yapıyorlar. Çok zor koşullarda operasyon yapıyorlar ve heran terör ortamında 
operasyon yapan bu insanlarımız yaşam savaşı veriyorlar. Yani, ölümle karşı karşıya savaşan in
sanlar, terör ortamında görev yapan insanlar, yaşamak için, muhakkak korku içinde oldukları için, 
o koşulların gerektirdiği şartlar içinde mücadele ediyorlar. Psikolojik bir şey; çünkü, elinde silah, 
sırtında yük, ormanların arasına giriyor; acaba şuradan birisi çıkar da bana ateş eder mi korkusu 
içinde, böyle bir ortam içinde görev yapan insanın, tabiî ki, psikolojik durumu çok zor. Bu insan
larımızı bu ortamdan kurtarmamız lazım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu olaylara el koymamız lazım.Nedir olaylara el koy
mak; bakın, ben bölgeye gittim, insanlara şunu söyledim: "Beyler, burada terör bitmediği sürece 
demokrasi olmaz, insan hakları olmaz. O halde ne yapalım; silahlı eylemin sona ermesi lazım, dağ
daki insanların silahı bırakması lazım. Buna herkesin katkıda bulunması lazım; devletse devletin 
katkıda bulunması lazım, insanlarsa insanların katkıda bulunması lazım. Aksi takdirde, ülkenin bu 
bölümü elden gidiyor..." 

BAŞKAN- Sayın Genç, elinde silah olanlara mı söylediniz? Bu tavsiyeyi onlara mı yaptınız? 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim, yöre halkına söyledim. Tabiî, benim dağdaki insanlarla 

temas kurmam mümkün değildir, yöre halkına söyledim. 
Olay şu: Günlerdir, özellikle benim ilimde (Tunceli'de) köyleri güvenlik kuvvetleri mi yakı

yor, halk mı yakıyor meselesi konuşuluyor. Ben bu konuda şunu diyorum: Efendim, PKK yakıyor, 
Ahmet yakıyor, Mehmet yakıyor... Türkiye bir devlettir. Bu devletin sınırları içinde, birtakım köy
ler yakılıyorsa, devlet olmanın ciddiyeti gereği, sorumluluğu gereği, o evi kim yakıyorsa, o köyle
ri kim yakıyorsa, evvela onun sorumlusunu bilmek ve tarafsız gözlemciler kanalıyla bunu tespit et
mek devlete düşen bir görevdir. 

İkincisi, kim yakarsa yaksın, devletin görevi, o devletin sınırları içinde yaşayan vatandaşların 
can ve mal güvenliğini korumak değil midir? Ahmet yakmış, Mehmet yakmış. Yakıyor ya... Orta
da yakma var. Kim yakmışsa yakmış; biz onun üzerinde durmuyoruz; ama, ortada bir gerçek var, 
o da nedir: Evleri yakılan insanlar, evinden, yurdundan göç eden insanlar var. Bu insanlara bir ça
re bulmak lazım. Bu çareyi kim bulacak; devlet bulacak. Bu konuda çok ayrıntılı bilgi vermek de 
istemiyorum. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Çare hükümette; hükümet sizsiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu işi ciddiye almamız lazım. Bu iş ne po

litik bir parti meselesidir ne de hükümet meselesidir. Bu, ülke ve devlet meselesidir. Devlet mese-
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leşi olan bir konuda, hepimizin son derece tarafsız olması lazım; siyasî inançlarımızı, siyasî parti
lerimizi bir tarafa bırakıp bu meselenin üzerine gitmemiz lazım. 

Şimdi, dağ başında terörle mücadele eden kişinin verdiği bilgi, devletin en üst kademesindeki 
insanın bilgisi olmamalıdır. Yani, burada, çok açık söylemek istiyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir grup çıksın, mahalline gitsin inceleme yapsın. 

Ben, şunu da söylüyorum: Orada, dağlık yörede bulunan köylerimiz var. Gerçekten, terör ör
gütleri gidiyor, o köylerden ekmek sağlıyor, barınıyor. O bölgenin insanı olarak diyorum ki, eğer 
devlet, bu insanların orada ikamet etmesinden dolayı bu terörün yaşandığına inanıyorsa, o insanla
rı oradan alsın. 

Hukukta genel bir ilke olarak kamu mükellefiyetleri önünde eşitlik ilkesi vardır. Bu nedir: 
Devlet "ey vatandaş evini bana ver" diyor; ama, vatandaşın evini devlete vermesi için de -devlet, 
başka yatandaşalara göre, ona ayrı olarak bir mükellefiyet yüklediğine göre- devletin ona bir ek 
karşılık vermesi lazım. Ne yapması lazım; getirip belirli bir yere yerleştirmesi lazım. 

BAŞKAN- Sayın Genç, çok kısa bir açıklama dediniz; ama, pek fazla kısa(!) oldu. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim, bırakacağım efendim. 

Yöredeki halk şikâyetçidir; can güvenliği yoktur ve yaşam savaşı vermektedir. Evinden taşın
mıştır, köyünden taşınmıştır, belirli yörelere gidip yerleşmiştir. Bu insanlar, bu konularda şikâyet
çi değil; ama, diyorlar ki "Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaklaşan kış şartlarında, be
nim içinde barınacağım bir barınak açsın." • 

Benim istediğim şudur, feryadım şudur: Sizlerden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri 
olarak, rica ediyorum; bu işi polemik konusu yapmayalım, bu insanlara kış şartları içinde bir barı
nak temin edelim diyorum. 

BAŞKAN-Sayın Genç, lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Ben de o bölgeden gelen bir insanım ve son cümle olarak bunu 

söylüyorum Sayın Başkanım. Durumu da Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Genç, teşekkür ediyorum. Ancak, devlet adına bu icraatı -size göre- kim ya

pacak? Devlet, bir hükmî şahsiyet... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim.devletin yürütme organı hükümettir; ama, Meclis de hü

kümetin üstündedir. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE- (Aydın)- Sayın Başkan, demin de ifade ettim, eğer, 

yakılan yıkılan evler varsa devlet yardıma koşacaktır. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan,Sayın Bakana sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN- Sayın Eler, rica ediyorum; böyle bir usulümüz yok.,Biz kanun müzakere etmiyo

ruz. 
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HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Efendim, "devlet terör yapıyor, devlet anarşi yapıyor" deni
yor; çok önemli bir şeydir Sayın Başkan, bunun düzeltilmesi lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Burada açıklama yapılıyor. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Bir dakika jmisaade edin. 
Devleti -Sayın Genc'in de söylediği gibi- şahsında hükümet temsil eder, hepimizi eder. "Dev

let terör yapıyor, köy yakıyor" dendiği anda, suçlu devlet olarak başta Hükümet kastediliyor. Sa
yın Azimet Köylüoğlu'nun, suçladığı hükümetten derhal istifa etmesi lazım. 

BAŞKAN- Sayın Eler, istifa kendi takdirinde... Sayın İçişleri Bakanımız gerekli açıklamayı 
yaptı. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Bakanlık davranışı budur, Sayın Azimet Köylüoğlu böyle 
diyorsa, derhal bakanlıktan istifa etmesi lazım. 

BAŞKAN- Sayın Eler.Sayın Köylüoğlu takip buyurdu efendim. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğudaki olayları incelemek üzere kurulan (10/116) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonunun -651 sıra sayılı- Raporu üzerindeki genel görüşme tamam
lanmıştır. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Devlet Bakın Azimet Köylüoğlu'nun, Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, ileri sür

müş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN- Sayın Köylüoğlu, sizin bir talebiniz vardı, ben zabıtları getirttim, Sayın Keçeci

ler'in konuşmasında şöyle bir ifade kullanılıyor: "İnsan haklarından sorumlu Sayın Devlet Bakanı
na göre' 'hayır, bunu güvenlik kuvvetleri yaktı, devlet yaktı' diyor. Efendim, köyleri, devlet yakı
yor, güvenlik gerekçesiyle boşaltıyor, sonra yakıyor" diye bir söz var. Siz, beyanınızda "bana ait 
olmayan bir sözü, değerlendirmeyi bana izafe ettiler, bunu açıklamak istiyorum" diyorsunuz. 

Yalnız bunu açıklamak üzere söz veriyorum. 
Sayın Köylüoğlu, rica ediyorum... Görüşeceğimiz bir araştırma komisyonu raporumuz daha 

var. 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önce, bir gerçeği söylemek istiyorum, o da şu: Biz, burada, Hükümetin içindeki uyumu mu tartışa
cağız, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları mı tartışacağız? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-İkisi birbirine bağlı. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Biz, burada, (A) partisinin muha

lefette ve iktidarda olmasına bağlı olarak yaptıklarını mı konuşacağız, yoksa Türkiye'nin içinde bu
lunduğu koşullan mı konuşacağız? 

Önce şunu söylemek istiyorum: Ben 12 Eylül öncesini yaşadım arkadaşlar. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Hepimiz yaşadık. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Siz yaşamadınız, siz 12 Eylülün mirasına kondunuz, bu

raya geldiniz. Eğer 12 Eylülün mirasını... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Dinleyin lütfen, bu Meclis dinlemek zorunda. Biz, 12 Eylülden önce dinlemedik arkadaşlar. 
Kan gölü haline gelen Türkiye'yi... 
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MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Siz getirdiniz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul)- Biz de hapishanesiyle birlikte yaşadık. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Tamam, siz de bizimle beraberdi
niz. Evet, size bir şey demiyorum Sayın Oğuz. 

Kan gölü haline gelen Türkiye'yi kader kavşağında tarih bekliyor. 
Sayın milletvekilleri, tarihin, bu kader kavşağında, Türkiye için söyleceklerini değiştirebilme 

olanağı henüz sizin elinizde; ama, bu kafayla gidersek, olaylar sizi de aşabilir, siz bu kaderi değiş
tiremezsiniz . Benim iddiam şu; yine söylüyorum, herkes duysun... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Size birisi mektup mu yazdı? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Türkiye Cumhuriyeti Genelkur

may Başkanlığında "Tunceli'de köy yakın" diye verilmiş bir emir yoktur. Artı, Türkiye Cumhuri
yetinin Millî Güvenlik Kurulu, böyle bir karar da almamıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- O zaman, neden öyle söylüyorsun? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dinleyin... Dinleyin... Dinle!.. 

Milletvekilinin görevi dinlemektir. Ben, üç saattir mıhlandım oraya; niçin?.. Sayın Keçeciler'e 
gittim, konuştum... Hep şu bardağın yarısını görüyorsunuz, diğer yarısını da görmenizi tavsiye ede
rim. 

Beyler, şu Mecliste oturan 428 milletvekilinin hiçbirinin yurtseverliğinden şüphe etmiyoruz, 
hiçbirinin; ama, kuru kabadayılıkla bir yere gitmeyin. Bir arkadaş benim istifamı istiyor. Çözüm-
se, ediyorum; var mı diyeceğin? Çözüm mü beyefendi, çözüm mü?.. (ANAP sıralarından "olabilir" 
sesleri) 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Siz devleti temsil etmiyor musunuz, Hükümetin üyesi değil 
misiniz? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Söyleyeceğim... Dinle... Devleti 
sen mi temsil ediyorsun? 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Onurlu bir bakan istifa eder. 
BAŞKAN-Sayın Eler... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Çözüm mü? Dinle... Burada konu

şulur, orada değil. Dinle... Bunun kuralı odur; burada konuşacaksın, burada... 
BAŞKAN- Sayın Eler... Sayın Eler... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Bunun kuralı odur. Burada konu

şacaksın, burada. Mezar içinde gece ıslık çalma. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Ne olacak o zaman? 
BAŞKAN- Sayın Eler, dinler misiniz lütfen. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Evet söylüyorum. Güvenlik güçle

rine Hükümet tarafından verilen bir emir de yoktur "köy yakın, köy yıkın" diye. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Azimet Köylüoğlu, siz bostan korkuluğu musunuz, siz 

hükümet üyesi değil misiniz? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Buraya getiren benim, seni konuş
turan da benim... 
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BAŞKAN-Sayın Gökalp... Sayın Bakan... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Yanan köyleri... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Dinle!.. 

Sayın Başkan, söz güvenliğimi sağlayın, burası özgür kürsü; ben konuşurum, bu kürsüyü çok 
iyi kullanırım, söz güvenliğimi sağlayın. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sivas'ta 37 kişi yanarken siz kendi hükümetinizi suçladınız; 
şimdi kalkıyor çeviriyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Eler rica ediyorum... 

Sayın Bakan buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Çevirmiyorum, hiç çevirmiyorum. 

Ne yapmışız; mahalline gitmişiz, valiyi dinlemişiz. Sayın vali diyor ki: "Olayın yaratıcısı 
PKK'dır." Bir şey demiyorum, doğrudur. Güvenlik kuvvetlerinin sorumlusunu karargâhında dinli
yoruz "köyleri boşaltan ve yakan PKK'dır" diyor. Ovacık'a gidiyoruz, belediyede köyü boşaltılan 
ve yakılan muhtarları dinliyoruz, belediye başkanını dinliyoruz, "güvenlik güçleri yaptı" diyorlar. 
Biz ne demişiz? Dün ATV televizyonu canlı verdi, yine onbeş gün önce de aynı kanalda ben ko
nuştum, dediğim şey şu: "Devletin valisi, güvenlik kuvvetlerinin komutanı böyle diyor, köyü yakı
lan yıkılan insanlar da böyle diyor." Burası Meclistir, burası milletin -yine altını çizerek söylüyo
rum- siyasal kâbesidir. Bu kurum önünde herkesin başı eğiktir. Bu kurumun görevi nedir; bir araş
tırma komisyonu kuracak, gidip araştıracak... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Önerge verdik. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Benim dediğim şey bu. Tutanakla

ra geçmesi için yine söylüyorum. Ne olmuş; bakınız, benim dediğimi bugün Akşam Gazetesi, 11 
tane köyün muhtarının mühürüyle ve Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanının mühürüyle ve imza
larıyla kanıtlıyor, diyor ki: "3-4-5 Ekim tarihlerinde Tunceli'nin şu şu şu köylerinde..." 

İBRAHİM ARISOY (Niğde)- Siz bir bakansınız, muhtarın dediğine inanıyorsunuz da niye 
devletin dediğine inanmıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dinleyin kardeşim...Ben hiçkimse-
ye inanmıyorum, ben kendimden başka kimseye inanmıyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN-Müsaade eder misiniz efendim. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dinler misin kardeşim... 
Ben ne önermişim; ben "bu doğrudur" demedim, ben Yüce Meclise, bu konunun araştırılma

sını önerdim. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Araştırma önergesi verdik; destekleyin... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ve siz de bu araştırma önergesini 

kabul ettiniz, şimdi niye böyle söylüyorsunuz. 
Değerli arkadaşlar, geçen hafta Mecliste gündem dışı bir konuşmaya verdiğim cevapta: "Dev

let Bakanı Azimet Köylüoğlu (Devamla)- Tunceli'den Ovacık'a gittik, Ovacık Belediye Başkanını 
dinledik. Belediye Başkanı Sayın Yerlikaya, 'köylerin güvenlik güçleri tarafından yakıldığını' söy
lüyor. Televizyon ve basının huzurunda..." demişim. Bu bir iddiadır. Peki, devletin görevi nedir... 
Şunu da söyleyeyim, 300 yurttaş da Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Savcılığına, "bizim köy-
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lerimizi falan yaktı" diye de suç duyurusunda bulunuyor. Peki, ne yapacaksınız bunları; bunun çö
zümü şudur beyler: 1-Araştırma komisyonu kuracaksınız... 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Hayır, Hükümete götüreceksiniz, orada tartışılacak; o kadar ba
sit. • • • ' • • 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Onu da söyleyeyim, konu Hükü
mete de gelecek. 

BAŞKAN-Sayın Güner... Sayın Güner... 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- Zaten, iktidar değilsiniz; üç yıldır taş üstüne taş koymadınız; 

memleketi mahvettiniz. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Şimdi siz kıyameti kopanyorsu- ' . 
nuz... Neden?.. 

Sayın Murat Karayalçın köye gitmemiş... Değerli arkadaşlar, biz Ovacık'a gittik. Tunceli'de 
devlet yetkilileri, bölge yetkilileri bize "Ovacık'a gitmeyiniz, can güvenliğiniz yoktur" dediler. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Başbakan öyle söylemiyor Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Söylüyorum güzel kardeşim, ben 
Başbakan adına konuşmuyorum, kendi adıma konuşuyorum, ben Azimet Köylüoğlu'yum. 

Yetkililer bize "gidemezsiniz" dediler; biz de, helikoptere bindik, Ovacık'a gittik, saat oldu 
18.00, hangi köye gideceksiniz, hiç bir köyde programımız da yoktu, niye olayları çarpıtıyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, şunu gerçek olarak söylüyorum, hiç senin yoğurdun ekşi, benim yoğur
dum ekşi düşüncesine kapılmayın; biz, 428 kişiyiz birbirimizi tanıyoruz... Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ayaklarımızın altında kayıyor. 

Ben, Hükümetin bir üyesi olarak, cuma günü yapılacak olan ilk Bakanlar Kurulu toplantısına 
bu konuyu getireceğim. Şunu da söyleyeyim, siz Yüce Meclissiniz; saygım var; ama, yaptığınız 
1994 bütçesi içerisinde yakılan ve yıkılan köylere ilişkin bir kaynağınız yok. Evet, 1995 yılı bütçe
sine 2 trilyon lirayı da, ben, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak koydum. Paranız ol
mayınca birşey yapamazsınız. 

Olay, yalnız Tunceli'de değil, bütün Güneydoğu Anadolu'dadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Köyü biz yakmadık ki, niye yanlış konuşuyorsunuz? 
BAŞKAN- Sayın Dumankaya lütfen... 
Sayın Bakan, lütfen toparlar mısınız. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Dinler misiniz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Bütçeyi biz mi yapıyoruz... Bize niye söylüyorsunuz?.. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Bütçeyi siz yapmadıysanız, burada 

çıkıp da... 
ALİ ER (İçel)- Bu, Hükümetin görevi. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dinler misin Sayın Er. 
ALİ ER (İçel)- Bize niye söylüyorsunuz... Siz hoyuk musunuz orada... Bütçeyi siz yapacaksı

nız. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Sen nesin... Biraz edepli konuşur 

musun... 
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ALİ ER (İçel)- Sen hoyuk musun Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Hoyuk sizsiniz, hoyuğun anlamını 
bilmiyorum; ama, hoyuk sizsiniz. (Gülüşmeler) 

Şunu söylemek istiyorum... 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen toparlar mısınız. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Evet, bu belge ilgili yerlere, Sayın Cumhurbaşkanına iletilmiş ve Sayın Başbakana tarafımdan 
verilmiştir. Hükümet, olayın üzerinde bütün hassasiyetiyle duracaktır; ama, size şunu söyleyeyim; 
burada terörü önlemenin, bu olayları önlemenin bir tek yolu var, ulusal uzlaşma. 

Siz, biz, bu 428 kişilik Mecliste ulusal uzlaşmayı sağlayamıyoruz, 58 milyon arasında da bu 
uzlaşmayı sağlayamayacağınızdan korkuyorum, Türkiye'ye yazık diyorum. Onun için gelin, biz 
yaptık, siz yaptınız... (ANAP sıralarından gürültüler) Anarşiyi biz kucağımızda bulduk, sizden bul
duk, sizden teslim aldık... 

ALİ ER (İçel)-Yok canım! 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜQĞLU (Devamla)- Onun için, Türkiye'ye yazık olu
yor... Türkiye'ye yazık oluyor... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Önce siz iki ortak anlaşın! 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ayın 12'sinde söyledim, dünden 
beri de on defa söylüyorum; olay budur; hâlâ, "insan haklarından sorumlu devlet bakanı, devlet 
yakmış diyor" deniyor. Bununla ilgili insan haklarından sorumlu devlet bakanının elinde iki tane 
iddia var... • 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- MİT var; alın araştırın. Hükümetin görevi bü. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Bölgenin sorumluları "şu yaptı" 

derken, halk da "bu yaptı" diyor. Bununla ilgili olarak olay mahallîne bir müfettiş göndeririz ve ko
nuyu çözeriz. 

ALİ ER (İçel)- Çok çabuk takla attınız. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Nihayet gerektiği şekilde konuştun... 

BAŞKAN-Sayın Bakan, lütfen... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU- (Devamla)- Burada konuşmacı değilsiniz, ko

nuşsanız, benim burada söyleyecek çok güzel şeylerim var. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sen Hükümetsin Sayın Bakan. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Güneydoğuda, PKK'nın dağıttığı 
bir bildiri var; burada onu okusam, hepinizin tüyleri diken diken olur; ama, dinleyici değilsiniz sa
yın milletvekilleri, dinleyici değilsiniz. 

Biz, 12 Eylülden önce dinleyici olamadık; olamadık, 12 Eylülün akıbetini yaşadık. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Ne biçim konuşuyorsun? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ben, bu Meclisin öyle bir akıbet 
yaşamasını arzu'etmiyorum ve dilemiyorum. Onun için, size önce şunu söylüyorum: Türkiye bi-
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zimdir, bu Meclis bizimdir; güneydoğuda evleri yakılan, yıkılan ve boşaltılan insanlar da bizim in-
sanlarımızdır. Kollarımızın, onların hepsini yüreğimize basacak kadar geniş olması zorunludur, 58 
milyon insanı kardeş olarak görüyoruz. Onun için, gelin, yarınlara kıymayalım; kanla, kıyarak ya
rınlara... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Siz Hükümet değil misiniz, bize niye söylüyorsun? 

SABRt ÖZTÜRK (İstanbul)- Siz Hükümet üyesi değil misiniz? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU- (Devamla)- Siz burada, ANAPlılar olarak din

lemesini öğrenmek zorundasınız. 
Onun için, son sözümü söylüyorum: Önce, Türkiye, sonra Türkiye, yine Türkiye... Böyle bir 

Türkiye'de de önce insan, sonra insan, yine insan diyorum. 

Bu acılı günlerin bitmesi dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, izin verir misiniz... 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, Sayın Bakanı biz itham etmedik, kendileri

nin beyanı basında çıktı, biz bu beyanı ifade ettik. Bu beyanın tekzibini Sayın Bakan yapabilirdi. 

Türkiye Cumhuriyetinin bölgeye giden bir bakanı da, tarafsız gözlemci olarak, "bu şöyle söy
lüyor, devlet böyle söylüyor" diyemez; karar vermek zorundadır. Köyleri kim yaktıysa, onun kara
rını bakan vermek zorundadır, tarafsız gözlemci gibi konuşma hakkına sahip değildir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN- teşekkür ederim Sayın Keçeciler. > 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul)- Sayın Başkan, bakan olan bakanlığını bilsin, kendisini ba

kan olarak görmüyorsa bassın gitsin, istifa etsin; bu devlet adına imza atamıyorsa hemen DEP'in 
saflarına katılsın. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Ne demek, herkes görevinin bilincinde Sayın Akarcalı. 

' BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bugünkü çalışma programımız gereği, İstanbul İlinin Sorun
larını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar bir Düzen içerisinde Yaşamasını Temin Et
mek Amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun müzakereleri de var; ancak, kı
sa bir ara vermek durumundayım. 

Bu nedenle, saat 19.20'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 

• Q ; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

—: © . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İlinin Sorunlarını Tes
pit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İerisinde Yaşamasını Temin Etmek Ama
cıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(10/12) (S. Sayısı: 689) (1) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 12.10.1994 tarihli 18 inci Birleşiminde alınan 
karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasındaki, Kütah
ya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek ve bu
radaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi üzerine kurulan (10/12) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki 
genel görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, rapor daha önce bastırılmak suretiyle sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Bu oylama esnasında, karar yetersayısının bulunup bulunmadığı hususunun nazara alınması 
talebi vardır, bunu dikkate alarak oya sunacağım. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 

Sayın milletvekilleri, siz de müşahede ediyorsunuz; karar yetersayısı yoktur. 
Sayın grup başkânvekilleri, ara verdiğimiz takdirde karar yetersayısının oluşup oluşmayacağı 

konusundaki kanaatiniz nedir? ,? 

Sayın Saraçlar ne buyurursunuz efendim? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, oluşmayacağı kanaatini taşıyorum, takdir za
tı âlinizindir. . 

BAŞKAN- Efendim, Başkanlık da aynı kanaati taşımaktadır; ancak, bu Araştırma Komisyonu 
raporu, bizzarur, yarınki birleşimde görüşülecektir. Sayın üyelerin bu konuyu bilmelerinde zaruret 
vardır. 

Bunu ifade ettikten sonra... 

(1) 689 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, yarın gündemin 1 inci maddesi olarak mı gö
rüşeceğiz? 

BAŞKAN - Efendim, tabiî, sözlü soruların görüşmelerinden önce görüşeceğiz. 
Özel gündemde yer alacak işlerden olması hasebiyle, biraz önce okuduğum (10/12) esas nu

maralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunu, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için, 19 Ekim 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati: 19.27 

" ••• • _ _ © . _ 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergi toplamada başarılı birimlerin Ödüllendiril
mesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nm yazılı cevabı (7/4891) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Vergi toplamada ve diğer malî işlemlerde hassas davranan, azami gayreti gösteren, ba

şarılı olan Defterdarlık, Vergi Dairesi, Mal Müdürlükleri gibi kamu birimlerimizin takdir edilme
si, ödüllendirilmesi, onore edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

.1. Bakanlığınız bu yönde nasıl bir yol izlemektedir? Veyahutta, böyle bir uygulamaya imkân 
tanıyan kanun maddesi var mıdır? Bu yönde gösterilen hassasiyet geçmiş dönemlerde ve şimdiki 
dönemlerde ne şekilde gösterilmiştir? 

2. Mensubu bulunduğunuz hükümet dönemlerinde bu yönde uygulamada bulunduğunuz bi
rimlere isimleri ve tarihlerini bildirebilir misiniz? 

3. Trafik İşleri Takip Bürolarının Maliye ile ilgili işleri ne şekilde denetlenmekte ve kontrol 
altında tutulmaktadır? 

4. Maliyenin elindeki taşıt dosyalarının sıhhati ve güvenirliliği konusundaki görüş ve kanaati
niz nedir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 4.10.1994, 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.0.07.0.GEL.0.13/1402-1-67445 

Konu : Soru Önergesi • •> • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterlik) 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 9.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4891-10791/40959 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığıma yönelttiği 7/4891-10791 sayılı Soru 
Önergesinin, tarafımdan cevaplandırılması istenilmektedir. 

Önergede yer alan sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

- ' 1 . -Vergi toplamada ve diğer malî işlemlerde hassas davranan, azamî gayreti gösteren, başa
rılı olan Defterdarlık, Vergi Dairesi, Malmüdürlükleri gibi birimlerinde görevli Bakanlığımız per
sonelinin gösterdikleri olağanüstü başarı ve gayretli çalışmaları görülenlere malî yıl içerisinde 1 ay
lık maaş tutarı kadar ödül verilmesine imkân tanıyan 657 sayılı Yasanın 123 üncü maddesine göre 
ödül verilebilmektedir. 

Anılan madde hükmünde dayanılarak, Bakanlığımız Personel işlerine bakan Müsteşar Yar
dımcısı başkanlığında, Personel Genel Müdürü ile hakkında teklifte bulunulan memurun kadro ve 
idarî yönden bağlı bulunduğu Birim Amirinden oluşan Ödül Değerlendirme Komisyonunun yapa
cağı tespitten sonra Bakan Onayına sunulmaktadır. 

Hükümetimiz döneminde anılan maddenin uygulanması olmamıştır. 

2. - Diğer taraftan, Bakanlığımız personeline görevinde olağanüstü gayret ve çalışmasıyla ba
şarı sağlayan ve diğer personele örnek teşkil edenlere, 657 sayılı Yasanın 122 nci maddesi uyarın
ca, merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ve kaymakamlar tarafından takdirnameler ve
rilmektedir. -

3. - Trafik İşleri Takip Bürolarının Maliye ile ilgili işleri normal olarak yaygın ve yoğun ver
gi denetimi çalışmalarında denetlenmektedir. 

4. - Maliyenin.elindeki taşıt dosyalarının sıhhati ve güvenirliği konusundaki görüş ve kana
atimiz; 

a) Taşıt alım vergisi, mükellefin, Bakanlığımızca tespit edilecek esaslara göre, ilgili trafik, be
lediye, liman, gümrük idareleri, anabayi, bayi, bölge bayi, yetkili satıcı, acentalarla Ulaştırma Ba
kanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile noterlerce onaylanmış beyannamesi üzerine tarh olu
nur. 

Taşıt alım vergisi, iktisap, ithal ve devir işlemlerinin ikmalinden önce beyannamenin verildi
ği yer vergi dairesine ödenir. 

Bu nedenle, mükellefler tarafından taşıtların iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanma
dan bu vergi ödendiğinden herhangi bir vergi kaybı söz konusu değildir. 

b) Motorlu taşıtlar vergisi mükellefi trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlı
ğınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek 
ve tüzelkişilerdir. 

Buna göre ilgili birimlerin vergi dairelerine göndermiş olduğu kayıt ve tescil formlarına isti
naden dosyalar oluşturulmaktadır. Bu dosyalara göre mükellefler takip edilmektedir. 

Diğer taraftan mükelleflere daha süratli hizmet vermek amacıyla İstanbul Nakil Vasıtaları 
Vergi Dairesi otomasyona geçirilmiş olup, ayrıca İstanbul'da trafik tescil bürolarının bulunduğu 
yerlerde vergi dairesine bağlı olarak tahakkuk ve tahsilat yapan bürolar kurulmuştur. Bu tür uygu
lamaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
> ' ' İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin'de bazı kişilerin siyasî güç kullanarak 
sahilden kum ve çakıl aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşemin yazılı 
cevabı (7/4902) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de

laletlerinizi arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Artvin İline bağlı Arhavi, Hopa ve Sarp Sınır Kapısına kadar zaman zaman sahillerin de dol
durularak yol yapıldığı bilinmektedir. 

Yol yapılırken bölge halkının'denizden istifade etmeleri de dikkate alınmıştır. 
Fakat basın organlarında da yer aldığı gibi halkın istifadesine sunulan bu yerlerden, bazı kişi

ler siyasî güçlere dayandıkları iddiası ile yasa dışı olarak kum ve çakıl alarak böylece halkın deniz
den yararlanmaları imkânını yok etmektedirler. 

Bu nedenle sorularım : 
1. Bazı kişilerin siyasî güç sağlamaları nedeniyle sahilden yasa dışı kum ve çakıl almalarına 

yetkililerin göz yummak zorunda kaldıkları iddiaları doğru mudur? 
2. Bu yöneticiler için bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 
3. Halkın denizden istifade etmelerine imkân sağlayan bu yerlerin korunması için gereken ted

birleri alacak mısınız? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 13.10.1994 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B050MAH0650002/900. 
Konu : Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 8.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4902-10816/41027 
sayılı yazısı. 

. İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Artvin Milletvekili Süleyman 
Hatinoğlu'nun "Artvin'de bazı kişilerin siyasî güç kullanarak sahilden kum ve çakıl aldıkları iddi
asına ilişkin" yazılı som önergesiyle ilgili olarak Artvin Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Hopa İlçesi dahilindeki sahillerden yasa dışı olarak kum ve çakıl alınmasına göz yumulmadı-
ğı, Hopa-Sarp karayolunun Kopmuş mevkiinden çakıl aldığı tespit edilen Cengiz İnşaat A.Ş.'ne il
çe kaymakamlığınca gerekli cezai müeyyidenin uygulandığı, 

Yasa dışı kum ve çakıl alan kimselere göz yuman kamu personelinin tespit edilemediği, 
Bu konuda, Hopa ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına gerek şifahi, gerekse yazılı ola

rak devamlı uyanlar yapılmakta olduğu, sahilden kum ve çakıl alınmaması için gerekli hassasiye
tin gösterildiği, 

Arhavi İlçesi dahilindeki sahillerden ise yasa dışı kum ve çakıl alınmadığı, 

anlaşılmıştır. 
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Aynca, halkın denizden istifade etmelerine imkân sağlayan sahillerin korunmasında gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi için ilgili Valiliğe talimat verilmiştir. 

Keza, konuya ilişkin olarak Bakanlığıma herhangi bir şikâyet intikal ettirildiğinde ya da bu 
yönde bir duyum alındığında yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

3- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SSK hastanelerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelere 
gönderdiği vatandaşların mağdur edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/4914) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 

İzmir 
Sosyal Sigorta hastanelerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelere gönderdiği hastaları, bu özel 

hastanelerde alınan farklı ekstralar yüzünden (Ki, bu rakamlar 50 milyonları, 100 milyonları bulu
yor) hastalar perişan oluyor. Kapılarda sürünüyorlar. 

Zaten fakir olan bu insanlar bu paraları bulmakta büyük güçlük çekiyor ve mağdur oluyorlar. 
Sayın Bakan, bu özel hastaneleri S.S.K. tarafından kendilerinin gönderdikleri bu fakir hasta

lardan aldıkları bu haksız ekstraları durdurmayı düşünüyor musunuz? 
Bu haksızlık daha ne kadar sürecek?.; 
Devlet eliyle kendilerine mecburen gönderilen biçare fakir insanlara uygulanan bu zulme dur 

diyecek misiniz? Veya bunu engellemeye gücünüz yetecek mi? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0,13-00-01/6486 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9.9.1994 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4914-10854/41145 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Cengiz Bulut tarafından hazırlanan, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesis

leri tarafından anlaşmalı özel hastanelere gönderilen sigortalıların mağdur edildiği iddialarına iliş
kin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerince anlaşmalı özel sağlık merkezlerine sevk edilen 
hastalar için yapılan her türlü teşhis, tedavi ve ameliyat sonrası kontrol muayenelerine ilişkin gi
derlerin tümü Kurumca karşılanmaktadır. 
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Ancak, özel sağlık tesislerinden bazılarının; sigortalılardan ameliyat sonrası kontrol ücreti adı 
altında para aldıkları yolundaki şikâyetler üzerine yapılan incelemeler sonucu, bazı özel sağlık ku
ruluşlarınca hastalardan değişik miktarlarda ekstra ücret alındığı tespit edilmiştir. 

Hasta ile doktor arasında tamamen özel ilişkilere dayalı olarak yapılan bu ödemenin Sosyal Si
gortalar Kurumunu doğrudan ilgilendiren bir yönü bulunmamasına rağmen, özel sağlık tesislerine 
sevk edilen hastalardan ekstra ücret alınmaması konusunda ilgililere gerekli uyanda bulunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Matkap 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Yükseköğretim Genel Müdürünün sahte doktora aldığı id
diasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4918) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
Fuat Çay 

Hatay 
Doktora;,belirli bir branşta uzmanlaşmak ve yetkin insan yetiştirmek, meslekî bilgi ve biriki

mi artırmak için yapılan ve üniversitelerde çok ciddî bir eğitimle alınabilen bir unvandır. 
Fakat var olan üniversitelerin bile eğitim sistemi oturmamışken şirket kurar gibi üniversite 

açılması sonucu, üniversite eğitimi ve üniversiteler güvenirliliğini kaybetmiş ve ciddiyetten uzak
laşmıştır. 

Nitekim basından edindiğimiz bir haber bu iddiamızı doğrulamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 
Yükseköğretim Genel Müdürü Aydoğan Ataünal'm sahte doktora aldığı iddiaları üniversitelerin 
verdiği eğitimi şaibe altında bırakmıştır. 

Bu nedenle : O 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürü Aydoğan Ataünal'm sahte doktora 

aldığı doğru mudur? 

2. Doğruysa hangi üniversiteden ve hangi branşta doktora almıştır ve ne sebeple doktora bel
gesi verilmiştir? 

3. Doktora veren üniversite yetkilileri hakkında tahkikat başlatıldı mı? 
4. Yükseköğretim Genel Müdürünün görevden alınması düşünülüyor mu? 

T.G . • . "' 
Millî Eğitim Bakanlığı 17.10.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon ' 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/2582 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin Kan.Kar.Md.'nün 9.9.1994 tarih ve 7/4918-
10860/41175 sayılı yazısı. 
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Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın "Yükseköğretim Genel Müdürünün sahte doktora belge
si aldığı iddiasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yükseköğretim Genel Müdürü, înönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Kara
rıyla doktora unvanı kazanmıştır. 

2. Adı geçen "Eğitim Yönetimi ve Denetimi" alanında doktora unvanı almıştır. 
3. Ancak, İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulu 1.8.1994 gün ve 10 sayılı kararı ile ilgilinin 

"Doktora" bölgesini ve unvanını iptal etmiştir. Bunun üzerine kendisinin açmış olduğu idarî dava
nın sonucunda ise Malatya İdare Mahkemesi 13.9.1994 tarihinde yürütmenin durdurulmasına ka
rar vermiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Mehmet Akif Er soy İlköğretim Okulunun ka
lorifer tesisatının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/4936) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Bilecik - Merkez, İstasyon Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Oku
lu için yapılması düşünülen ve ödeneği ayrılan kalorifer tesisatı bugüne kadar niçin yapılmamıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17.10.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/2580 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin Kan.Kar.Md. 9.9.1994 tarih ve 7/4936-10889/41257 sa
yılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun kalo
rifer tesisatının ne zaman yapılacağına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun kalorifer tesisatı yapım işi için il daimî encümenin
ce 500 000 000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, iş ihale aşamasındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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6. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Manisa İli Soma İlçesinde meydana gelen or
man yangınından doğan zarara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı 
(7/4948) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını delaletlerinize arz ederim. , 

Faruk Saydam • 

Manisa 
Manisa îli Soma ilçesi hudutları dahilinde meydana gelen elim bir yangın sonucu 2 000 hek

tar orman alanı tamamen yok olmuş, Yağcılı beldesi ve dokuz köy ormandan olağanüstü derecede 
etkilenmiş olduğu bilinmektedir. 

Soru 1. Bölge insanlarının uğradığı olağanüstü büyük maddî zararların telâfisi için ne yapma
yı düşünüyorsunuz? 

Soru 2. Bölgeyi afet yeri ilan etmeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 3. Bölgenin ağaçlandırma çalışmalarına ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? 
Soru 4. Yağmalamaya meydan verilmeksizin bölgenin Bakanlığınız kontrolünde temizlenme

si için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 
Soru 5. Maddî menfaatleri için millî servetimiz olan ormanlarımızı yakmayı göze alabilecek

ler için ne gibi tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 10.10.1994 
Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : KM. 1.SOR/619-2833-32875 

Konu : Sayın Faruk Saydam'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ligi : 20.9.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4948-10929/41339 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın "Manisa İli Soma İlçesinde meydana gelen orman 

yangınından doğan zarara ilişkin yazılı soru Önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî ya
zımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
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Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın Manisa ili Soma İlçesinde Meydana Gelen 
Orman Yangınından Doğan Zarara İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

1. Manisa İli, Soma İlçesi hudutları dahilinde 10.8.1994 günü meydana gelen orman yangını 
sonucu yanan orman alanı dışında, köylerde bağ, bahçe, zeytinlik gibi sahalarda her hangi bir za
rar olmamıştır. 

2. Yangın sonucu bölgenin afet yeri ilan edilmesini gerektirecek olağanüstü bir durum söz ko
nusu değildir. 

3. Yanan sahanın boşaltılmasına başlanmıştır. Halen yangın sahasında yol yapımı faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Yanan saha en geç 15 Mart 1995 tarihine kadar boşaltılacak ve yılı içinde ağaç
landırılacaktır. 

4. Yanan ormanlık alanlarda yağmalama söz konusu değildir. Yanan alanlar yılı içinde ağaç
landırılır, dikenli tel çit ile çevrilir ve bekçi ile korunması sağlanır. 

5. "Orman Kanununun ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı" hazırlanmış olup, Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bu tasarı ile ormanların korunması ve yangınların önlenmesinde etkili olacak cezalar getiril
mektedir. 

7. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okuma yazma bilmeyenlerin oranında 
artış meydana geldiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/4950) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıp Ağustos - 1994'te dağıtılan "Dünyada ve Türkiye'de 
Nüfus Sorunu" adlı dokümanın 41 inci sayfasında okuma yazma bilmeyenlerin bölgelere oranı 1 
inci Bölgede % 17.30,5 inci Bölgede ise % 45.28 olarak gösterilmiştir. Oysa 1980-1985 dönemin
de yürütülen başanlı "Cehaletle Savaş ve Okuma Yazma Seferberliği" kampanyası sonunda 1985 
yılında Türkiye UNESCO tarafından ödüle layık görülmüş ve okuma yazma bilmeyenlerin oranı % 
l'ler mertebesine düşmüştü. 

1. 1985 yılından bugüne kadar yürütülen kampanyada bir duraklama ve gerileme mi vardır ki 
okuma yazma bilmeyenlerin oranı fevkalade yükselmiş ve ürkütücü boyutlara ulaşmıştır? 

2. Eğer belgede verilen rakamlar doğru değilse veya son durumu göstermiyorsa Hükümet ola
rak bu yanlışlığı hangi yollarla telafi etmeyi düşünmektesiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12.10.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2544 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 20.9.1994 tarih ve 41341 sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Okuma Yazma Bilmeyenlerin oranın
da artış meydana geldiği iddiasına ilişkin "soru önergesi" incelenmiştir. 

1. 1980 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülkemizde 6 ve daha yukarıdaki yaşların % 67.45'i 
okur-yazardır. Bu oran 1985 nüfus sayımında % 77.29,1990 nüfus sayımında % 80.46'ya ulaşmış
tır. - . - . ' . . 

14-44 yaş grubunda okur-yazar durumu ise 1981 yılında % 72,1985 yılında % 86.5, 1990 yı
lında % 90'dır. 

2. Sağlık Bakanlığınca Ağustos 1994'te dağıtılan "Dünyada ve Türkiye'de Sağlıklı Kalkınma 
ve Çevre Açısından Nüfus Sorunu" adlı dokümanın 41 inci sayfasındaki veriler, belirlenen bölge
lere göre 1990 yılı 6 ve daha yukarı yaşlardaki okuma-yazma bilmeyen kadın nüfusu oranını gös
termektedir. 

Ülkemizde okuma-yazma bilmeyen tek vatandaşımız kalmayıncaya kadar "Okuma Yazma Se
ferberliği" kampanyasına devam edilecektir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
8. - Bilecik Milletvekili Mehmet SevenHn, bazı millî parklar için açılan ihalelere ilişkin soru

su ye Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4951) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru: 4 Mayıs 1994 tarih ve 21924 sayılı Resmî Gazetede Orman Bakanlığı, Millî Parklar, Av 

ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün 
- Kuşadası Dilek Yarımadası Millî Parkı, 

- Antalya Kurşunlu Şelalesi Millî Parkı, 

- Fethiye Ölüdeniz Kıdrak Millî Parkı, 
- Antalya Beydağları Yürüyüş Millî Parkı, 

- Topçam Millî Parkı 
olmak üzere 5 Millî Parkın giriş ücreti tahsilini, saha ve çevre temizliği hizmetlerini ihale etmiştir. 

Ancak, Resmî Gazetenin buralara postadan kaynaklanan bir gecikmeyle gitmesi ve ihale ilan 
duyurusunda ilgili dokümanların Bakanlığa bağlı kuruluşlardan, il veya ilçe teşkilatlarından temin 
edilebileceği belirtildiği halde, bu dokümanların bu yerlerde bulunamaması sebebiyle teminde güç
lüklerle karşılaşılmıştır. Yani, ihale bir tür oldu bittiye getirilmiş. Bu nedenle, 

1. İhale neden acil işler sınıfında düşünülmüş, ilan süresi çabuklaştırılmıştır? Yani, ihale tari
hi ile ilan tarihi arasında geçmesi gerekli olan süre (İhale Kanununa göre) çabuklaştırılarak, kısal
tılmıştır. 

2. Özelleştirme kapsamında düşünülerek ihale yapılmış ise, Yetki Kanunu da iptal edildiğine 
göre bu ihalenin de iptal edilmesi gerekmez mi? 
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3.: Mesela, yıllık 13-15 milyar TL. gelir getiren Dilek Yarımadası Millî Parkının 2.6 milyar 
TL. muammen bedel ile ihaleye çıkarılmasının izahı nedir? Ayrıca, diğer parklar hangi muammen 
bedel üzerinden ihale edilmiştir? 

4. Bu yerlerin gelirleri ile civardaki Orman İşletme Personelinin maaşları karşılanıyor iken, 
aradaki kayıp para ile ödenen personel maaşı ne şekilde ödenecek ve yine bu personeller nerelerde 
istihdam edilecekler? . 

5. Yine Dilek Yarımadası Millî Parkı ihalesinin bir inşaatçıya verildiğini öğrendik. Bu tip yer
lerin Turizm sektörü olması sebebiyle ehil kişilere verilmesi gerekmez miydi? Şartnamede zorlayı
cı bir hüküm var mıydı? 

Ayrıca, diğer millî parklar kimlere ihale edilmiştir? 

6. Peki buraların ihalesine belediyelerden herhangi bir başvuru olmuş mudur? Olmuşsa, ne
den belediyeler tercih edilmemiştir? Hem belediyelerin araç, gereç, personel bakımından yeterlili
ği göz önünde bulundurulabilinirdi ve hem de belediyelere kaynak sağlanmış olurdu. 

7. Yine Dilek Yarımadası Millî Parkı içerisinde bazı şahısların arazilerinin istimlak edildiği 
ve kendilerine hiçbir ödemede bulunulmadığı ve hatta arazileri üzerinde hiçbir işlem yapamadıkla
rı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Üstelik bu kişiler parka ücretli 
olarak girip-çıkmaktalar. 

T.C. 
Orman Bakanlığı 10.10.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon ' 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve 

Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KM.1.SOR./618-2832-32872 

Konu : Sayın Mehmet Seven'in 
Yazılı Soru Önergesi , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

. İlgi : 20.9.1994Tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4951-10932/41342 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bazı Millî Parklar için açılan ihalelere ilişkin ya
zılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. • 
Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bazı Millî Parklar İçin Açılan 
İhalelere İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Cevabı 

1. Önergede belirtilen 5 Millî Parkın giriş ücreti tahsili ile ilgili ihale, acil işler sınıfında dü
şünülmemiş olup, normal süre ve şartlarda kapalı teklif usulü ile yapılmıştır. Söz konusu ihaleye 
Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Kuşadası'ndan 6 firma iştirak etmiştir. İhalenin yapıla
cağı, Resmî Gazete ile Mahallî Gazetelerin yanı sıra Bölge Müdürlüklerinde de ilan edilmiştir. İha
le tamamen kanunun öngördüğü süre içinde, aktif sezona yetiştirilerek yapılmıştır. 
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2. İhalenin Özelleştirme Kanunu ilehiç bir ilgisi yoktur. Yapılan uygulama ile 4 sahanın gi
riş ücretlerinin tahsili işi ihale edilmiş olup, özelleştirme söz konusu değildir. Bu sebeple, ihalenin 
iptal edilmesi gerekmemektedir. 

3. Bu sahaların ihalesinden devletin hiç bir şekilde kaybı olmadığı gibi, ihale sonucu ilk defa 
giderin üzerinde gelir elde edilmiştir. 

İhale edilen sahalardan, ihale edilmeden önce ve ihale edildikten sonra elde edilen gelirler ile 
ihale muhammen bedelleri aşağıda gösterilmiştir. 

İhaleden önce İhaleden sonra 

elde edilen gelir elde edilen gelir Muammen bedel 
İhale edilen sahanın (Masraf dahil mil. TL.) (Net milyon TL.) (Milyon TL.) 

Adı 1992 1993 1994 / 1994 

- Dilek Yar. Ad. Milî Parkı 2 232 3167 3 100 ~ 2 668 

- Beydağlar Sahil Millî Parkı 269 458 605 560 

(Topçam Günübirlik Alanı) 

- Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı 1834 2 560 3 125 3 100 

(Ölüdeniz Günübirlik Alanı) 

- Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı 943 1487 1591 1 390 
TOPLAM 5 278 7678 8421 7718 

Tabloda da görüldüğü gibi söz konusu sahalar ihale edildikten sonra Bakanlığımızın bu saha
larda elde ettiği gelir artmıştır. Ayrıca, ihale edilmeden önce bu sahalardan elde edilen gelirin he
men hemen tamamı işçilik ve diğer masarflar için harcanmakta iken, ihaleden sonra elde edilen ge
lirin tamamı herhangi bir masraf edilmeden doğrudan Hazine adına Merkez Bankasına yatırıl
mıştır. 

4. İhale yapılmadan önce olduğu gibi şimdi de civar orman işletmelerinde çalışan peronelin 
ücretleri bütçede öngörülen ödeneklerden karşılanmaktadır. Söz konusu sahalardan elde edilen ge
lirler doğrudan Hazine adına Merkez Bankasında açılan müşterek fon hesabına yatmaktadır. Bu ge
lirlerle personel ücreti hiç bir zaman ödenmemiştir. İhaleden evvel söz konusu sahalarda çalışan 27 
işçi yapılan sözleşme gereği istihdam edilmek üzere ihaleyi kazanan firmalara devredilmiştir. 

5. Yürürlükteki mevzuata göre kimlerin ihaleye katılabileceği yanında hangi belgelerin iste
neceği de belirtilmiştir. Söz konusu firmalardan diğer belgelerin yanında uzmanlık konuları ile il
gili olarak Ticaret ve Sanayi Odasından da belge getirmeleri istenmiştir. İstenen belgeleri eksiksiz 
olarak getiren firmalar ihaleye iştirak etmişlerdir. Dilek Yarımadası Millî Parkının saha temizliği 
ve giriş ücreti tahsili işi, turistik tesis işletmeciliği ile iştigal eden Nagip Vardar isminde bir şahısa 
ihale edilmiştir. 
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Diğer sahalarda yürütülen hizmetlerin ihale edildiği firmalar; 

Saha Adı İhaleyi Alan Firma 

Kurşunlu Şelalesi Tabiat Farkı OYSER înş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 

Ölüdeniz Tabiat Parkı ALP înş. Gıda Taah. Tic. Ltd. Şti: 

Topçam Günübirlik Alanı ALP înş. Gıda Taah. Tic. LTd. Şti. 
6. 1 inci maddede belirtildiği gibi ihalenin yapılacağı önceden duyurulduğu halde belediyeler

den herhangi bir başvuru olmamıştır. 

7. Dilek Yarımadası Millî Parkında hiç bir arazi istimlaki söz konusu olmadığı gibi parkın sı
nırları içinde şahıs arazisi bulunmamaktadır. Parkın devamı durumunda bulunan Menderes Deltası 
1944 yılında içinde millî park statüsüne alınmıştır. Bu kısımda köyler mevcut olup, köy arazileri 
ile ilgili olarak hiç bir tasarruf yapılmamış ve yapılması da düşünülmemektedir. 

9. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Gaziantep'e bağlı bazı yerleşim birim
lerinde görülen tarla faresi istilasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa-
hin'in yazılı cevabı (7/4965) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş 

Sorular: 
Gaziantep ilimizin Nizip, Oğuzeli, Kargamış ilçeleri başta olmak üzere, ekili alanları yoğun 

bir tarla faresi (Gelincik) saldırısı ile karşı karşıya kalmıştır. Meyve ve sebze alanlarının tümünü 
etkileyen ve afete dönen bu saldırı karşısında çiftçiler perişan durumdadır. Hatta tedbir alınmazsa 
çiftçiler önümüzdeki dönem ekim yapmayı dahi düşünmüyor. Hububat alanlarını, pamuk tar
lalarını, üzüm bağlarını, fıstık bahçelerini dahi etkisine alan bu zararlıya karşı herhangi bir tedbirin 
alınmadığını maalesef yerinde yaptığımız incelemelerde tespit ettik. 

a) Bu zararlı hakkında Bakanlık olarak nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? 

b) Çiftçimizin bu derece mağduriyetine sebep olan bu zararlı ile mücadelede bu güne kadar 
niçin ciddî tedbirler alınmamıştır? 

c) Çiftçiyi rahatlatıcı çalışmalar ne zaman başlayacaktır? 
d) Yapılacak çalışmalar hakkında bölge çiftçisine güven verecek bilgilendirmeler yapılacak 

mı? 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 12.10.1994 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM : 2-341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan.Kar.Md.lüğünün 20 Eylül 1994 tarih ve 7/4965 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Konuyla ilgili olarak Gaziantep Bakanlık İl Müdürlüğümüz teknik elemanları ve Adana Ziraî 
Mücadele Araştırma Enstitüsü konu uzmanlarınca çiftçi eğitimleri düzenlenerek tarla faresine kar
şı mutlaka toplu mücadele yapılması, hububat hasadını müteakip derin sürüm yapılarak fare yuva
larının bozulması gerektiği, anızların kesinlikle yakılmaması anlatılmış, ayrıca sık sık mahallî ba
sın yayın yoluyla, afiş ve çiftçi mektupları yardımı ile üreticiler uyarılmıştır. 

Tüm bunlara rağmen 1993 yılında çiftçilerin toplu mücadeleye gerekli önemi vermemeleri, 
1994 kış şartlarının ılıman geçmesi, aşırı yağışların olmaması, anız bozma işlemlerinin ve derin sü
rüm yapılmaması tarla faresi populasyonunun artmasına ve anızların yakılması ile de farelerin seb
ze, bağ, pamuk ve fıstık bahçelerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Bu durum karşısında mücadele ekipleri teşkil edilmek suretiyle tarla faresi mücadelesi organi
ze edilmiş ve 1994 yılının ilkbahar-yaz döneminde 250 000 dekar sahada 12 500 kg. zehirli buğ
day sarfıyla mücadele gerçekleştirilmiş ve sonbahar döneminde ise yoğunluğun yüksek olduğu böl
gelerde teşkil edilen mücadele ekipleri nezaretinde mücadele çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-' ' . Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

10. - Konya Milletvekili Mustafa ÜnaldVnın, RP'den aday olan öğretmenlere ayrımcı mu
amele yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayazhn yazılı cevabı 
(7/4975) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular 

Gerek Bakanlık bünyesinde gerekse İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde Refah Partisinden Bele
diye Başkanı adayı olmuş öğretmenlere veya yakınları aday olan öğretmenlere olmadık işkence ya
pılmakta demokratik anlayışla uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir takım tavır ve muamelelere 
maruz bırakılmaktadırlar. Bunlardan birisinin de Denizli'nin Çal İlçesinde yaşandığı ileri sürülmek
tedir. Refah Partisi Süller Belediye Başkan adayı Mustafa Ayçan ile Doğru Yol Partisi İl Başkanı 
arasında mahkemeye intikal eden ve Doğru Yol Partisi İl Başkanının mahkûmiyeti ile sonuçlanan 
tartışmalar olmuş fakat Dayılar Köyünde öğretmen olan Refah Partisi adayının oğlu Bilal Ayçan İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Denizli'nin Çameli İlçesi Akpınar Köyü Boyalı Mahallesi İlk. 
okuluna sürülmüştür. 

1. Bu işlemler bilginiz dahilinde midir? 

2. Bu muameleyi tasvip ediyor musunuz? 

3. Daha önce Siirtte 4 yıllık hizmeti bulunan bu öğretmenin 25 Martta gerçekleştirilen bu ata
masını düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12.10.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2542 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin Kan.Kar.Md.'nün 20.9.1994 tarih ve 7/4975-
10964/41418 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın "Refah Partisinden aday olan öğretmenlere ayı
rımcı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Öğretmen Bilâl Aycan'ın, görev yaptığı Denizli İli Çal İlçesi Dayılar Köyü İlkokulu 2 öğ
retmenli ve 21 öğrencilidir. Standart kadro durumuna göre okulun öğretmen sayısının 1 olması ge
rekmektedir. Bu nedenle, mevcut okul müdüründen hizmeti daha az olan adı geçen öğretmenin iki 
öğretmenli 94 öğrencili Çameli İlçesinin Akpmar Köyü Boyak Mahallesi İlkokuluna 5442 Sayılı 
Kanunun 8/c maddesi gereğince ataması yapılmıştır. 

2. Adı geçenin atama işleminde hiçbir kasıt ve hata bulunmamaktadır. 

3. İhtiyaca binaen yapılan atamadan vazgeçilmesi söz konusu değildir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

İL - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yer alan "Şok açıklamalar" başlık
lı habere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın yazılı cevabı (7/4977) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı O. Mümtaz Soysal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederirn. 

Saygılarımla. 

- Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular 
Beklenen Vakit Gazetesinin 11.8.1994 tarihli nüshasında "şok açıklamalar" başlıklı bir haber 

yayınlanmıştır. 
1. Bu haberde dışilişkilcr ile ilgili suçlamalar doğru mudur? 

2. Doğru ise neden böyle bir işlem yapılmıştır? 

3. Yanlış ise tekzip edilmiş inidir? 
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T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 7.10.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/400-716 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.9.1994 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4977-10966/41420 sa
yılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. ' 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Mümtaz Soysal 
Dışişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın 
Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

"Beklenen Vakit" Gazetesinin 11.8.1994 tarihli nüshasında "Bilge Erol'dan Şok Açıklamalar" 
başlığı ile yayınlanan haberde ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bilgi Erol'un Sidney Başkonsolosluğundaki görevinden merkeze atanmasına yol açan geliş
meler başından itibaren Ankara'da Avustralya Büyükelçiliği ve Kanberra'da Avustralya makamla
rı nezdinde girişimlerde bulunularak yakından ve vakit geçirilmeksizin izlenmiş ve uluslararası hu
kukun gerektirdiği yükümlülüklere uygun biçimde davranılmıştır. 

Söz konusu haberde bu konuda yer alan bilgilerin de, gerçekte olduğundan tamamen farklı bi
çimde aktarıldığı görülmüştür. 

Sözü edilen gazede, kamuoyunda yaygın biçimde izlenen bir basın organı olmadığı için, gaze
tenin 11.8.1994 tarihli nüshasında yayınlanan haberden bu soru önergesi vesilesiyle haberdar olun
muştur. 

Konunun aydınlatılması amacıyla Bakanlığımızca anılan gazete nezdinde gereği yapılmakta
dır. 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Göztepe SSK Hastanesindeki bakım çalışma
larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'ın yazılı cevabı (7/5001) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başaknlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

istanbul 

Tüm hastanelerde yapılan tadilatlar işçilerimizi canından bıktırmış, Kartal, Göztepe, Okmey
danı ve Samatya Hastaneleri aynı anda bakıma alınarak hastalanan işçilere âdeta işkence edilmek
tedir. 
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Soru 1. Göztepe SSK Hastanesi bakım ilk keşfi nedir? İhale hangi tarihte yapıldı? Tenzilatı 
nedir, ihaleye kaç kişi katıldı? İhale hangi usullerle yapıldı? İhaleyi alan şahıs ve firma kimdir? 

Soru 2. Birinci ihaleden başka ihale yapıldı mı? Yapıldıysa keşif artışı nedir? 

İhaleye kaç İçişi veya firma katıldı. İhaleyi hangi kişi veya firma aldı? 

Soru 3. İhaleden bugüne kadar ne kadar harcama yapıldı? Hastanenin planlanan bitiş tarihi ne
dir? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.10.1994 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/6393-28099 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 26.9.1994 tarih, A.01.0.GNS.O.J0.00.02-7/5001-11017/-+41530 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından hazırlanan, Sosyal Sigortalar Kurumu Göz

tepe Hastanesi tadilat ihalesi ile ilgili yazılı soru önergesi Başkanlığımca incelenmiştir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Göztepe Hastanesinin genel onarım inşaatı ihalesi 10.11.1992 tari

hinde yapılmış olup, ilk keşif bedeli 1992 yılı birim fiyatları ile 23 871 127 000 TL.'dir. İhaleye 20 
firma katılmış ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılan ihaleyi % 10.75 tenzilatla 
Yapı Üretim San. ve Tic. A.Ş. firması almıştır. 

Söz konusu hastanenin onarımı ile ilgili olarak ilk ihalenin dışında ikinci bir ihale yapılmamış, 
ancak keşif bedeli artışı olmuştur. 

Adı geçen firmaya bugüne kadar fiyat farkları ve ihzarat bedeli dahil olmak üze
re 68 870 219 013 TL. hakediş ödenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Göztepe Hastanesinin onarım işinin bitiş tarihi ise 15.6.1995'tir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Matkap 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

; Bakanı 

13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Okmeydanı SSK Hastanesi tadilat ihalesine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap*in yazılı cevabı (7/5002) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Soru 1. Okmeydanı Hastanesinde yapılan tadilat ihaleleri için ilk ihale ne zaman yapıldı? İlk 
keşif bedeli nedir? İhaleye kaç firma katıldı? Tenzilat nedir? 

Soru 2. Bugüne kadar ödenen istihkak miktarı nedir? İş ilk keşifle mi devam ediyor? İlave ke
şif veya yeni ihale yapıldı mı? İhaleler davet usulü ile mi yoksa başka usulle mi yapıldı? İlk ihale
ye kimlere davetiye çıkarıldı? Diğer ihalelerde kimlere davetiye çıkarıldı? 

T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.10.1994 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/6394-28100 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 26.9.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00-02-7/5002-11018/41531 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Ok

meydanı Hastanesi tadilat ihalesi ile ilgili yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Okmeydanı Hastanesinin tadilat ihalesi 10.12.1992 tarihinde yapıl
mış olup, ilk keşif bedeli 1992 yılı birim fiyatları ile 25 666 321 714 TL'dir. İhaleye 20 firma ka
tılmış ve ihaleyi % 10.30 oranında ihale tenzilatı ile Mehmet Kutlu Koksal firması almıştır. 

Firmaya bugüne kadar ödenen hakediş tutarı ise, fiyat farkları ve ihzarat bedeli dahil olmak 
üzere 25 090 904 097 TL'dir. İlave keşif ve yeni ihale yapılmamış, tadilat ilk keşif bedeli üzerin
den devam etmektedir. 

Söz konusu Hastanenin onarım ihalesi davet edilen firmalar arasında kapalı teklif usulü ile ya
pılmış ve ihaleye; 

a) Adil Özçırpıcı 
b) Koçkan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
c) Aydınlar İnş. A.Ş. 
d) Yıbak inş. ve Tic. Ltd. Şti. 
e) Tuna İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 
f) Kalyon İnş.* ve Tic. Koli. Şti. 
g) Tuncay Karadağlı İnş. İth. İhr. 
h) Ertuğrul İnş. Tur. San. ye Tic. A.Ş. 
i) Hasan İnş. Ltd. Şti. 
j) İlhan Sonbay 
k) Erol Erdem 
ı) Mehmet Özcan 
m) Doğanlı İnş. San. İhr. ve Tic. LTd. Şti. 
n) Kibaroğlu İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 
o) Mehmet Kutlu Koksal 
ö) Gestaş İnş. Tic. ve San. A.Ş. 
p) Edip Gürcün 
r) Feza İnş. Mevlüt Hamzaoğlu 
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s) Okman İnş. San. ve Tic. Ltd. ŞU. 
ş) Erol Giray 
firmaları davet edilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Matkap 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Meslek Hastalıkları Hastanesi 

tadilat ihalesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'm yazılı ceva
bı (7/5003) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

DYP-SHP Koalisyonları döneminde en çok yolsuzlukların yapıldığı kısım ihalelerdir. İhale
lerde yapılan yolsuzluk ve adam kayırma had safhadadır. Bu ihalelerle hastanelerinizde yapılanlar
da başı çekenlerdendir. 

Soru 1. Kartal SSK Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılan tadilatta ilk keşif bedeli nedir? 
kime verilmiştir? İhale hangi tarihte yapılmıştır? 

Soru 2. Bugüne kadar bu hastane ile ilgili kaç ihale edilmiştir? Kimlere verilmiştir? Tenzila
tı nedir? 

Soru 3. Yapılan işlerde bugüne kadar ödeme yapıldı? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 17.10.1994 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/6428-28130 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.9.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5003-11019/41532 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumunkaya tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Kar
tal Meslek Hastalıkları Hastanesi Tadilat İhalesi ile ilgili yazılı soru önergesi Bakanlığımca ince
lenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kartal Meslek Hastalıkları Hastanesi genel onarım inşaatının ilk 
keşif bedeli 1992 yılı birim fiyatları ile 12 700 000 000 TL.'dır. 25.11.1992 tarihinde ihalesi 
yapılmış olan onarım işi, Güven İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi A.Ş.'ne verilmiştir. 

Söz konusu Hastanenin onarımı ile ilgili bir defa ihale yapılmış olup, yukarıda belirtilen fir
maya % 10,51 tenzilatla verilmiştir. 
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Anılan firmaya bugüne kadar hakediş olarak fiyat farkları ve ihzarat bedeli dahil olmak üzere 
55 565 809 931 TL. ödeme yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Matkap 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

15. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazanhn, sağlık sorunu nedeniyle tayin isteyen bir öğretme
ne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayazhn yazılı cevabı (7/5008) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. Çocuğunun sağlık nedeniyle Ağrı İ.H.L.'den Van Î.H.L.'ye tayinini isteyen öğretmen Kerem 

Atmaca'nın dilekçesine ne cevap verilmiştir? 

2. Red cevabı verilmişse mazereti neden haklı görülmemiştir? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 17.10.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022-94/2578 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kan.Kar.Md.'nün 20.9.1994 tarih ve 7/508-

11028/41546 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın "Sağlık sorunu nedeniyle tayin isteyen bir öğret

mene ilişkili" önergesi incelenmiştir. 
Ağrı İlindeki İmam-Hatip Lisesinde Kerem Atmaca isimli bir öğretmen bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

16. - Hatay Milletvekili Ali Uyarhn, Toprakkale - İskenderun otoyolu ihalesine ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazdı cevabı (7/5024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Ali Uyar 

Hatay 
1. Toprakkale - İskenderun otoyolu ihale edilmiş midir? 
2. Ne zaman, kaça ve hangi firmaya ihale edilmiştir. 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 14.10.1994 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2458 

Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 26.9.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5024-11072/41663 sayılı ya
zısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Toprakkale-İskenderun otoyolu iha
lesi hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol, 237 978 000 ABD doları üzerinden 18.12.1989 tarihinde NUROL İnşaat ve 
Ticaret A.Ş.'ne ihale edilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Halil Çulhaoğlü 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
17. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî 

Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5044) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Saym Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Kabil 
Rize 

1991 yılından sonra Rize'de öğretmen açığı yıldan yıla artarak devam etmektedir. 1985-1988 
yıllarında Rize Lisesinde 1 400 öğrenci mevcuduna ders saati esasına göre 90-95 öğretmen varken, 
1992-1993-1994 yıllarında aynı sayıda öğrenci olmasına rağmen 30-33 öğretmen verilmektedir. 
Bazen bu rakama idareciler de dahil olmaktadır. 

Hiçbir güvenlik sorunu olmayan Rize'de bugün birçok ilkokul kapatılmıştır. 
Her öğretmen kadrosu taksiminde Rize'deki öğretmen açığı giderilecek denmesine rağmen, 

Rize'den başka illere tayin edilen öğretmen sayısı, Rize'ye verilen öğretmenden fazla olmaktadır. 
Bu nedenle yıldan yıla öğretmen açığı artmaktadır. 

Rize'de 1994 yılı için 836 branş öğretmeni, 231 sınıf öğretmeni açığı varken, 20 Ağustos 1994 
tarihinde dağıtılan 20 bin öğretmenden Rize'ye verilen 70 sınıf öğretmeni, 153 branş öğretmeni ol
muştur. Bunların da kaçının gideceği belli değildir. Buna karşılık Rize'de başka illere giden öğret
men sayısı 300 civarındadır. 

Soru 1. Hiçbir güvenlik sorunu olmayan Rize'de % 40'a yakın öğretmen açığını ne zaman ka
patacaksınız? 

Soru : 2. Öğretmen açığına gösterdiğiniz hassasiyetin Rize İlimizi de kapsaması için ne yap
mak lazım? 

Soru 3. Rize'deki öğretmen açığına .köklü bir çözüm bulmak için Millî Eğitim Bakanlığının 
bir çalışması var mıdır? 

- 4 3 7 -



T.B.M.M. B : 2 0 18.10.1994 0 : 3 

Soru: 4. a) Rize İlimizde orta dereceli okullarda kaç öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Bu 
rakam Ankara'da-İstanbul'da-İzmir'de-Balıkesir'de Aydın'da nedir? 

b) İlköğretim okullarında aynı illerdeki bir öğretmene düşen öğrenci sayısı nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17.10.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2581 

Konu: Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kan.Kar.Md. 26 Eylül 1994 tarih ve 7/5044-
11110/41772 sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in, "Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin" yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Rize'den, 1994 yılında yer değiştirme suretiyle çeşitli branşlardan toplam 528 öğretmenin 
diğer illere nakli yapılmıştır. 

1994 yılı atama döneminde ise çeşitli branşlardan toplam 236 öğretmen bu ile verilmiş ve bun
ların % 94'ü göreve başlamıştır. 

2. "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yerdeğiştirme 
Yönetmeliği" hükümlerine göre kalkınmada öncelikli iller zorunlu hizmet bölgesi olup öğretmen
ler belli bir sürede bu bölgelerde görev yapmakla yükümlüdürler. 

3. Rize'nin Bakanlar Kurulu kararıyla kalkınmada öncelikli iller kapsamına dahil edilmesi ha
linde, zorunlu hizmet bölgesine alınması hususu değerlendirilebilecektir. 

4. 1993-1994 öğretim yılında Rize'de orta dereceli okullarda bir öğretmene 18.8, Ankara'da 
13.8, İstanbul'da 20.6, İzmir'de 11.6, Balıkesir'de 10.3 ve Aydın'da 8.5 Öğrenci düşmektedir. 

İlköğretim okullarında ise bu sayı Rize'de 20.9, Ankara'da 24.3, İstanbul'da 40.9, İzmir'de 
25.1, Balıkesir'de 18.3, Aydın'da 18.8,'dir. 

Bilgilerinize arz ederim, 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

m 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

18.10.1994 SALI 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk ve Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Güneydoğu'da Uzun Süreden Beri Cereyan 
Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bu
lunmak Üzere Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/116) (S. 
Sayısı: 651) 

2. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 Arkadaşının, İstanbul İlinin Sorunlarını Tes
pit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yaşamasını Temin Etmek Ama
cıyla Anayasanın 98 incii İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/12) (S. Sayısı: 689) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Düsıena: 19 

T. B.M.-M. 

B.Y.P., ANA.P., S.HJP.J R.P. ve CH.P. Grup Başkaııveklllerl 
•Bursa Milletvekili Ttarlıan Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Asiltürk ve Ankara Milletvekili Ali Din-
çer'in, Güneydoğuda UZUM Süreden Beri Cereyan Eden Olay
ları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türki
ye Büyük Millet Meclisine ve İlgili Mercilere İletmek ve Mem-
lekeümMn Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bu
lunmak Üzere Anayasanın 90 inci, İçtüzüğün 1Ö2 ye 103 ün
cü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/116) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Rapora 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Güneydoğuda uzun süreden beri cereyan eden olayları yerinde incelemek ve alınması ge
rekli tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili mercilere iletmek ve memleketimizin 
birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Anayasanın 98 inci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 9.7.1993 

TUrhan ihyan Ülkü Güney 
D.Y.P. Grubu Başkanvekili ANA.P. Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürhan Oğuzhan Asiltürk 
S.H.P. Grubu Başkanvekili R.P. Grubu Başkanvekili 

Yûmvm Yıla: 3 

(S. Sayısı; 65,1) 

Ali Dinçer 
C.H.P. Grubu Başkanvekili 
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10/116 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
10/116 Numaralı Araştırma Komisyonu 

Esas No. : 10/116 
Karar No. : 7 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MŞICANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.7.1993 tarihli 126 net Birleşiminde 250 
sayılı kararıyla kurulan 10/116 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu görevini tamamlamış, ge
rekli inceleme ve araştırmalar sonucunda hazırlanmış olan rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ömer Ltttfi Coşkun 

(10/116) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Başkam 

> Balıkesir Milletvekili 

KONU : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca; Güneydoğuda uzun süreden beri cereyan 

eden olayları yerinde incelemek ve alınması gerekli tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve ilgili mercilere iletmek ve memleketimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bu
lunmak üzere kurulan 10/116 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporudur. 

GİRİŞ: 
Komisyonumuz, başkanlık divanının oluşturulduğu 15.7.1993 tarihinden itibaren seldz aylık 

süre içerisinde kuruluşunda olduğu gibi çalışmalarında da partüerüstü bir politika izleyerek, 
Komisyonun Ankara'da yaptığı toplantılar yanında Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Şır-
nak, Cizre, Midyat, Van, Hakkâri ve Yüksekova'da araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamı 
içerisinde programa almış olduğu Valiler, Güvenlik Komutanları, Emniyet Müdürleri, Beledi
ye Başkanları, Muhtarlar, Meslek Teşekkülleri, Oda, Birlik Başlcan ve Üyeleri ile her kesimden 
vatandaş topluluğunun katılımıyla çalışmalarını sürdürmüştür. 

Raporumuza esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak İçin; İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Tür
kiye Kalkınma Bankası ile yazışmalarda bulunulmuş, Araştırma Komisyonumuza üye olma
yan milletvekillerimiz ile o bölgedeki illerin milletvekilliğini yapmış bazı zevat ve dernek tem
silcileri komisyonumuza davet edilerek bilgilerine müracaat edilmiştir. 

Komisyon çalışmalarının odak noktasını bölgenin mevcut durumu ve sorunları teşkil et
miş, detay çalışmaları ise aşağıdaki plan çerçevesi içerisinde tamamlanmıştır. 

I. — GENEL DURUM 
II. — BÖLGENİN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI 
1. Can güvenliği 
2. Faili meçhul cinayetler 
3. Olağanüstü hal uygulaması 
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4. Geçici köy koruculuğu sistemi 
5. Hukuk sisteminin işletilmesinde!;! aksaklıklar 
6. Bölgede insan hakları ile ilgili durum. 

m. — KOMISYONUMUZUN BÖLGEDE YAPTIĞI TOPLANTILARDA VATANDA-
ŞIN DÎLE GETÎRDİĞt GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER 

IV. — BÖLGENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU 
1. Ekonomik durum 
2. Sosyal durum 
3. Kamu kurum, ve kuruluşlarının durumu 
4. Yerel yönetimlerin durumu 

V. — ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. îdarî ve demokratik tedbirler 
2. Asayiş ve güvenlikle ilgili tedbirler 
3. Sosyo-ekonomik tedbirler 
— Kısa vadede 
— Uzun vadede 
4. Uluslararası tedbirler 

VI. — SONUÇ 
Komisyonumuzun yukarıda bilgilerinize arz etmiş olduğumuz plan içerisinde yapmış ol

duğu toplantı ve görüşmeler sonundaki izlenimlerini şöylece özetlemek mümkündür. 

I. — GENEL DURUM : 
Bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında, Doğu vs Güneydoğuda yaşanan terör 

olayları gelmektedir. Bölgede terörün kaynağını PKK oluşturmakta ve Devletin gücünü ve des
teğini vatandaşlarımızdan uzak tutmak için sistemli ve dış destekli bir silahlı mücadeleyi böl
gede ayakta tutabilmek ve daha da yaygınlaştırmak için her çareyi denemektedir. 

Bölgedeki olaylar, Türkiye'nin gündemine birden bire sıçrama karakteri taşıyan olaylar 
kategorisinden olmayıp, yıllar öncesinden, stratejisi belirlenmiş, sistemli ve dış destekli olaylar 
manzumesinden olup, bugün dahi bu karakteri muhafaza etmektedir. 

Bölgenin fizikî yapısı, iklim koşulları, terörle mücadelenin başlangıcında uygulanan sis
tem hataları, araç-gereç eksiklikleri, emir komuta zincirindeki kopukluklar ve yetki çatışmala
rı, bölgede olayların tırmanmasına neden olmuş ve bölgedeki terör, ilk başlardaki propoganda 
amaçlı boyutunu değiştirerek, yaygın şiddet eylemlerine dönüşmüştür. 

Bölge insanımız, PKK'nın baskı ve katliamları sonucunda yerleşim birimlerinden göç et
mek zorunda kalmış ve bü göç genelde kırsal kesimden güvenlik önlemlerinin daha geniş uy
gulandığı kent merkezlerine doğru akmaya başlamış, bu ise, kent merkezlerinde çeşitli iskân 
ve iş sorunlarının doğmasına sebep teşkil etmiştir. 

PKK terörü; mevcut düzeni ve rejimi, millî birliği ve toprak bütünlüğünü bozmak ve par
çalamak için devlete ve devleti temsil eden bütün güçlere karşı toptan veya ayrı ayrıv fiilen tavır 
takınma ve silahlı mücadele etme hareketidir. 

Bölgede terör, PKK'dan kaynaklanmakta ve bölge halkının büyük kısmı teröre destek ver
memektedir. 
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Buna Icarşılık PKK uygulamaya koyduğu eylemlerde, geniş halle kitlelerini etkilemeyi ve 
sonuçta yerel halk ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getirerek, sıcak çatışma içerisine çekmeyi 
hedeflemektedir. 

Bunun yanında bölge insanımızın eğitim, ulaşım, sağlık ve istihdam sorunlarının çözüme 
kavuşturulamamış olması terörün bölgede yaygınlaşmasına ve terör örgütünce bu konuların 
kendilerine malzeme yapılmasına sebep teşkil etmiştir. 

Türkiye'nin Misak-ı Millî sınırları içerisindeki bütünlüğü tartışılamaz bir gerçektir. 
Bu bütünlüğün parçalanması ve bozulmasına yönelik silahlı mücadeleyi başlatmış bulu

nan PKK, bir terör örgütüdür. Devletimiz bu terör örgütüyle mücadelede loırarlı ve azimlidir. 

Türk devletine ve bayrağına bağlılığım hiç çekinmeden haykıran bölge insanımıza zarar 
vermeden bu mücadeleyi sürdürmek devletimizin titizlikle koruduğu en temel prensibidir. 

Bu mücadelede gözden kaçırılmaması gereken bazı hususların olduğunu mahallinde yap
mış olduğumuz incelemelerde tespit etmiş bulunmaktayız. 

1. Her ne tür ve şekilde olursa olsun salt şiddete dayalı uygulamalar meselelerin çözü
müne yardımcı olamaz. 

2. Bölgenin iktisadî, sosyal ye kültürel sorunlarının terör eylemlerinden önce de var ol
duğu; terörün bu sorunların çözümünde gecikmelere neden olduğu ve vatandaşlarımızın sıkın
tılarının büyük bir bölümünün bundan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle; Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgemize götürülecek yatırım ve hizmetlerdeki aksamaları teröre endeksle-
mek büyük bir yanlışlık olur ve bölgenin geri kalmasını çabuklaştırır. 

3. Komşu olan veya olmayan ülkelerin Türkiye'ye karş» takınmış oldukları tavırları dik
kate aldığımızda bugün için ülkemizin her zamankinden daha fazla bir içbarış ve huzura ihti
yacı olduğu bilinen bir gerçektir. 

Yaratılacak içbarış ortamı içerisinde hoşgörüye dayalı yaklaşımlar terörle mücadelede dev
letimizin daha süratli bir biçimde çözüme ulaşmasını sağlayacaktır. 

4. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin huzur ve sükûna kavuşması, dağdaki teröristin gü
venlik güçlerine teslim olması ve silahların susmasıyla pek çok sorunun daha kolay çözülebü-

* me imkânım beraberinde getirecektir. 
5. Daha sonraki bir zaman dilimi içerisinde oluşturulacak bir af zemini ülke genelinde 

bir sevgi ortamı ve barışı egemen kılacaktır. 

II. — BÖLGENİN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI : 

, Bölgede vatandaşımız, terör olaylarından ve teröre karşı mücadelede uygulanan yöntem
lerden dolayı büyük sıkıntı ve zorluklar içerisinde olup, devletin can ve mal güvenliğini yete
rince koruyamadığı endişesini taşımaktadır. 

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme ve araştırma çalışmaları sonundaki tespitleri
ni şöylece sıralamak mümkündür. 

1. CAN GÜVENLİĞİ : 
İnsanın sahip olduğu en temel hak yaşama hakkıdır. Bu hak da hangi şart altında olursa 

olsun devletin güvencesi altındadır. 
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Bugün için bölge insanımızın en büyük sıkıntısı can güvenliğidir. 
19 Temmuz 1987 tarihinden, 31 Ekim 1993 tarihine kadar, Olağanüstü Hal Bölgesinde 7 150 

terör olayının meydana geldiği, bu dönemde, çeşitli çap ve markada 9 151 adet uzun namlulu 
silah ve tabancanın ele geçirildiği, aynı dönemde olay sayılarının yıllar itibariyle artış eğilimini 
gösterdiği; 1984 yılından 31 Ekim 1993 tarihine kadar geçen süre İçerisinde sivil vatandaş ola
rak 2 034 vatandaşımızın teröristlerce öldürüldüğü, 1 049 vatandaşımızın yaralandığı tespit edil
miştir. 

19 Temmuz 1987 tarihinden 31.10.1993 tarihine kadar 3 355 teröristin ölü 131 teröristin 
yaralı 1 191 teröristin sag olarak ele geçirildiği, 669 teröristin kendiliğinden teslim olduğu vs 
böylece 5 346 teröristin güvenlik kuvvetlerince ölü, yaralı ve sağ olarak elde edildiği; yine aynı 
tarihler arasında terörist faaliyetlerle ilgili olarak 43 105 İçişinin gözaltına alındığı, bunlardan 
12 771 inin tutuklandığı, 29 268 inin serbest bırakıldığı, 31.10.1993 tarihi itibariyle gözaltında 
bulunanın olmadığı tespit edilmiştir. 

Yine 19 Temmuz 1987-31 Ekim 1993 tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetlerinden 1 266 su
bay, astsubay, erbaş ve er, 95 polis, 375 geçici köy korucusu olmak üzere 1 736 şehit, 2 562 
subay, astsubay, erbaş ve er, 320 polis ve 522 geçici köy korucusu olmak üzere 3 404 personelin 
yaralandığı belirlenmiştir, 

1.1.1993-31.10.1993 tarihleri arasında ülke genelinde 3 536 terör olayının meydana geldiği, 
bu olaylnnn 2 202 sinin olağanüstü hal bölgesinde cereyan' ettiği, bundan da anlaşılacağı üzere 
terör olaylarının 1993 yılında olağanüstü hal bölgesi dışına taşma eğilimini göstediğini vurgu
lamak isteriz. 

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, PKK terör örgütü kendisine yandaş olma
yan, kendisine destek vermeyen mazlum ve masum insanları kadın çocuk demeden hunharca 
öldürmekte, korku ve vahşete dayalı olarak yörede hâkimiyet kurmaya çalışmaktadır. 

Devlet Güvenlik Güçlerinin PKK terörüne karşı verdiği mücadelede, bölge arazi yapısının 
özellikleri, dağınık yerleşim birimlerinin çokluğu nedeniyle, vatandaşın can ve mal güvenliğini 
her yerde aynı anda ve tam anlamda sağlamakta güçlüklerle karşılaşılmakta olunduğu, dolayı
sıyla PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini bu gibi yerlerde yoğunlaştırdığı, ayrıca gü
venlik kuvvetleri tarafından yürütülen bazı operasyonlarda istemeyerek de olsa vatandaşın can 
ve mal güvenliğinin zedelendiği ve mani zabıta tedbirlerinin yetersiz kaldığı görüşü hâsıl olmuştur. 

Bölge insanının can ve mal güvenliğini sağlayacak güvenlik şemsiyesinin, bölgenin en üc
ra köşelerine kadar yaygınlaştırılmasına, devletin vatandaşımızın yanında ve can güvenliğinin 
onun teminatı altında olduğu güvencesinin hissettirilmesine ihtiyaç olduğu ve terörle mücade
lede; vatandaşla teröristlerin kesinlikle ayırdedilmesi ve vatandaşın can ve mal güvenliğinin ze
delenmemesine özen gösterilmesi gereğinin, bölge insanımız için birinci derecede hayatî önem 
taşıdığı görüş ve düşüncesi içerisindeyiz. 

2. FAÎLt MEÇHUL CİNAYETLER : 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde son zamanlarda faili meçhul cinayetlerin mey
dana geldiği ve bunların da PKK ve Hîzbullah örgütleri kaynaklı olduğu, bu cinayetlerin son 
dönemde sayılarının çoğaldığı, bunun da bölgede yaşayan insanımız üzerinde birtakım korku 
ve endişelere neden olduğu; bu cinayetlerin faillerinin tespitindeki gecikmelerden dolayı, yöre 
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halkının bazı endişelere kapıldığı, bu yüzden de faili meçhul cinayetlerin faillerinin tespiti ve 
takibine ilişkin çalışmalara hız ve önem verilmesinin bölge insanımız için bir beklenti haline 
geldiği anlaşılmıştır. 

Faili meçhul cinayetlerle mücadeleye devamlılık kazandıracak politikalar belirleyip uygu
lamaya konulması gerektiği kanaatindeyiz. 

3. OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI : 

Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelik terör olaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde devam ettiği ve terör 
örgütünce bölgede yaygınlaştırılmağa çalışılan korku, sindirme, yıldırma ve göçe zorlama gibi 
psikolojik baskılar ve ekonomik zararlar dikkate alınarak bölgede halen 13 ili kapsayan Ola
ğanüstü Hal uygulaması 19 Temmuz 1987 tarihinde başlatılmıştır. 

Olağanüstü Hal uygulaması bölgede Anayasal hakların belli oranlarda sınırlandırılarak, 
demokratik yapı içerisinde, normal düzene dönülünceye kadar uygulanmasını gerekli gördüğü 
bir istisnaî rejimdir. 

Terörle mücadele konusunda iller bazındaki başarılı uygulamalara bağlı olarak kademeli 
bir şekilde Olağanüstü Hal uygulaması alanının daraltılması hususundaki gelişmelerin uygu
lamaya geçirilmesini ve buna bağlı olarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılmasının 
faydalı olacağı kanısını taşımaktayız. 

4. GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİ : 

442 sayılı Köy Kanununda yapılan değişiklikle geçici köy koruculuğu sistemi uygulamaya 
konulmuş olup; zaman içerisinde terör olaylarının etkilerinin artmasıyla doğru orantılı olarak 
başlangıçta S 744 olan geçici köy koruculuğu kadrolarının 56 bin rakamına ulaştığı ve halen 
korucu olmayı bekleyen 10 binin üzerinde vatandaşın müracaatlarının bulunduğu bilinmektedir. 

Bugüne kadar bölgede yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde güvenlik güçlerine des
tek vermiş bulunan bu sistemin, terörün etkilerinin giderilmesiyle orantılı olarak zaman içeri
sinde güvenlik sisteminin dışına alınarak, bölge katlanmasına yönelik projelere kaydırılmak 
suretiyle, açılacak yeni istihdam alanlarında değerlendirilmelerinin faydalı olacağı düşüncesini 
paylaşmaktayız. 

5. HUKUK SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ : 

Bölgede yargı mekanizmasında münhal bulunan kadroların istenilen süratte doldurula-
maması, sıkça tekrarlanan yer değiştirmeleri ve buna benzen bazı mazeretler nedeniyle yargı 
hizmetlerinde gecikmelere sebebiyet verildiği, bunun yanında terörün yarattığı şiddet ve teh
ditten kaynaklanan; davaya katılımların olamaması delil yetersizlikleri adres değişiklikleri ve 
verilen adreste bulunmama, tanıkların gördüklerini ve bildiklerini söyleyememeleri emniyet ve 
jandarmadaki sorgulamaların ayrı ayrı yapılmasından dolayı, gözaltı sürelerinin uzaması, da
vaların sürüncemede kalmasına ve dolayısıyla vatandaşın şikâyet ve yakınmalarına sebebiyet 
teşkil ettiği gözlemlenmiştir. ' 

Bu nedenle yargı sisteminin yavaş işlemesine sebebiyet verebilecek uygulamaların özenle 
ayıklanmasını ve bölgede bu durumdan yararlanan terör odaklarının "artık vatandaşların ih
tilaflarını bağımsız yargı organlarına götürmedikleri" şeklindeki propagandalarına fırsat ve
rilmemesi gerektiğini önemle vurgulamak istiyoruz. 
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6. BÖLGEDE İNSAN HAKLARINA ILÎŞKÎN DURUM : 

İnsanın sahip olduğu en temel hak, yaşama hakkıdır. 
Bu hak Anayasamızın 17 nci maddesi ile teminat altına alınmış bulunmaktadır. Buna gö

re; "herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." Bu
nun sonucu olarak, Devlet, ülkedeki tüm insanların canını ve malını korumakla görevli ve so
rumludur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan olaylar, terör eylemlerinin her an va
tandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edici boyutta olması, insanımızın can ve mal güvenliği
ne tecavüz vukuu ihtimalini artırmaktadır. 

Gene Anayasamızın 125 inci maddesi; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 
ödemekle yükümlüdür." Hükmü ile, idarenin işlemlerinden zarar gören vatandaşın zararının 
karşılanacağını teminat altına almış bulunmaktadır. 

Hizmet kusuru olmasa dahi, kamu hizmetinin görülmesi sırasında meydana gelen zararı 
idare karşılayacaktır. 

Kaldı ki, ülkemizdeki terörist eylemlerin Devlete yönelik bulunduğu, Devletin Anayasal 
düzenini ve ülkeyi parçalamaya ve bölmeye yönelik olduğu açıktır. 

Bu durumda Devlet, bu gibi eylemlerden zarara uğrayan gerçek ve tüzelkişilere 4 353 sayı
lı Kanun gereğince tazminat ödenmesini hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Yörede yapmış olduğumuz incelemelerde bu gibi eylemlerden dolayı eşyası, evi, dükkânı 
hasara uğramış vatandaşımızın bu konuda iyice bilgilendirilmediği ve zarar verilen yerlerdeki 
hasar tespit çalışmalarının zamanında yapılmadığından dolayı mağduriyetine sebebiyet veril
diğini tespit etmiş bulunmaktayız. 

Bunun yanında, 4 353 sayılı Yasanın uygulanış biçiminden kaynaklanan zorluklar da mev
cuttur. 

Tazminat ödemelerinin zamanında yapılamamış olması yüzünden yöredeki bazı belediye
lerin hizmet veremez duruma düştükleri, 

Çukurca ve Şırnak'da vuku bulan olaylar neticesinde zarara uğrayan vatandaşların tazmi
nat ödemelerinin tamamının yapılamamış olması dolayısıyla vatandaşın mağdur duruma düş
tüğü tespit edilmiştir. 

Hakkâri ve Yüksekova'da, teröristlerin güvenlik güçlerine karşı başlatmış oldukları silah
lı eylemler sonucunda, bazı ev ve işyerlerinde tahribat yaratacak ölçüde silahların kullanıldığı 
ve mahallinde yapılan incelemelerde bazı ev ve iş yerlerinde tahribatların ve mermi izlerinin 
bulunduğu, hasar tespit çalışmalarının emareler ortadan kalkmadan yapılmamış olduğu, bu
nun da zarara uğrayan vatandaşlar ve kamuoyu üzerinde menfi etkilerin oluşmasına sebep teş
kil ettiği; bu örneklerin bölgede zaman zaman yaşanmış olduğunu, terörle mücadelede suçsuz 
vatandaşın mağdur edilmeyeceği tarzda mücadele yöntemlerinin uygulanmasına önem veril
mesi ve özen gösterilmesi gereğini gözlemlemiş bulunmaktayız. 

Bölgedeki vatandaşlarımız ile, silahlı mücadeleyi kendilerine yöntem olarak seçmiş terö
ristlerin birbirinden kesin şekilde ayrılmaları gerektiği, vatandaşın ayrı ayrı birimlerce birkaç 
kez sorgulamalarının yapıldığı, gözetim sürelerinin değişik tutulmasının eşitlik ilkesini zedele
diği, bunların da insan hakları ihlallerine sebep teşkil ettiği belirlenmiştir. 
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Anayasa teminatı altında bulunan, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine yönelik işlem
lerde idarecilerimizin daha candan davranmaları ve vatandaşı her türlü sorununun çözümün
de şefkat ve sevgi dolu yaklaşım içerisinde kucaklamasının yararına inanmaktayız. 

Yukarıda zikredilen hususlar bir bütünlük içerisinde ele alındığında demokratikleşme ha
reketinin ivme kazanacağı ve bu yolla da terörle mücadelede önemli mesafelerin katedileceği 
görüş ve düşüncesindeyiz. 

Siyasî sığınman olarak yurt dışında bulunan çok sayıdaki insanımızın hukuken durumla
rı müsait olanlarının yurda dönüş yapabilmelerini sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılma
sını faydalı bulmaktayız. Bu insanlarımızdan çoğunun başka bir ülkeye sığınmacı olarak git
melerinin bir takım siyasî baskılar yanında o ülkelere kolaylıkla giriş yapabilmek ve iş bulabil
mek amacını da beraberinde taşıdığı bilinmektedir. 

Devletin bu durumda olan himayeye layık insanımızı korumasını diğerlerinin de bu konu
yu propaganda malzemesi yapmalarına izin vermeyecek tedbirleri zaman geçirmeden uygula
maya koymasını yararlı ve gerekli görmekteyiz. " 

Terörün bazı ülkelerce başlangıçtan beri desteklendiği bilinmektedir. Bu durumda dış po
litikamızın ve özellikle komşu ülkelerle olan ilişkilerimizin yeniden gözden geçirilmesi ve bazı 
Avrupa ülkelerinin PKK terörüne karşı uygulamaya koydukları isabetli politikaların diğer ül
kelerce de uygulamaya konulması için girişimlerde bulunulmasına devam edilmesinde büyük 
yararlar olduğu kanaatini taşımaktayız. 

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan siyasî partilerin bölgedeki siyasî faaliyetle
rine devam etmelerini, parti teşkilatları ve üst kuruluşlarda görev almış kimselerin bölgelerine 
giderek gerek terör ve gerekse bölge kalkınmasına yönelik görüş, düşünce ve önerilerini vatan
daşa aktarmalarını, bölge insanımızın siyasî partilerin organları tarafından yalnız bırakılma
dıkları ve sorunlanna çözüm arayışları içerisinde bulunulduğu kapsamlı bir biçimde izah edil
melidir. 

III. — KOMİSYONUMUZUN BÖLGEDE YAPTIĞI TOPLANTILARDA VATANDA
ŞIN DİLE GETİRDİĞİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ DE ŞÖYLECE ÖZETLEMEK 
MÜMKÜNDÜR : • . 

Vatandaşlarımız; 
"Ölen yakınlarının cenazelerine gidemediklerini, geleneklerine uygun bir şekilde yerine 

getiregeldikleri düğün merasimlerini, korku içerisinde yarım yamalak yaptıklarını, düğünlerde 
patlayan bir tabancanın, güvenlik güçlerince yörenin taranmasına sebep teşkil ettiğini ve bu 
tür uygulamaların halkın tepkisini davet ettiğini, hayvanlarını otlağa çıkaramadıklarından ço
ğunun telef olduğunu, yaklaşan kış şartlarına hazırlık yapamadıklarını, odun kesip eve getir
menin mümkün olmadığını, geceleri hastaların sağlık ocağı veya hastaneye götürülmelerinin 
mümkün olmadığını camilerde sabah ezanı İle akşam ve yatsı ezanlarının okunmadığını, zira 
o saatlerde ne ezan okuyacak müezzinin, ne de camiye gidecek cemaatin olmadığını, doğumu 
yaklaşan hamilelerin doğumunu yaptırabilmek için ebelerin o süreler içerisinde evlerde misafir 
edildiklerini, çatışma olduğu zamanlarda küçük çocukların yorganların altında korkudan tiril 
tiril titrediklerini, PKK'nın bölge halkını gelirlerine göre vergiye bağladığını, erkek çocukları
nı terör örgütüne asker vermeye zorladıklarını, vermedikleri takdirde karşılığında para aldıkla
rını, terörün yaygınlaşması yüzünden 4 131 okulun kapalı olduğunu, açık olanların da öğretmen 
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eksiği bulunduğu, sağlık kurumları ile diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da personel 
açığı bulunduğu ve bu yüzden de bazı hizmetlerin vekaletle yürütüldüğü, bölgeden gösterilen 
gayrimenkul değerlerin kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilmediklerini, Şırnak ve 
Silopi kömür ocaklarının kapatılmasıyla halkın kışlık kömürlerini temin edemedikleri, o böl
gede yaşayan ve T.C. vatandaşı olmaktan da gurur duyduklarını dile getiren vatandaşımızın 
terör örgütlerinden titizlikle ayn tutulmaları gerektiğini ifade etmektedirler. 

IV. — BÖLGENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU : 

1. BÖLGEDEKİ EKONOMİK DURUM : 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ekonomik meseleler çözüm bekleyen girift bir 

sıkıntılar yumağı haline gelmiştir. . 
Bölgede, özel sektör kapsamında düşünülecek yeni istihdam alanlarının açılmasına yöne

lik projeler, ne Icadar özendirici tedbir getirilirse getirilsin, güvenlik, ulaşım, taşımacılık endi
şeleri yüzünden cazibe yaratamamıştır. 

Bölgedeki terör olaylarının nedenini sadece ekonomiye endekslemek büyük yanlışlık olur. 
Fakat, ekonomik sıkıntıların, terörün tırmanmasında etkin rol oynadığını da kabul etmek mec
buriyeti vardır. 

Bölge kalkınmasında önemli bir kaynak oluşturacak olan teşvik kredilerinin isabetli ve 
sağlıklı verilmediği, daha çok siyası tercih ve mülahazalara dayandırıldığı ve bu yüzden de ya
tırımların yarım kaldığı, 

Bölgede sanayi tesislerindeki ağırlığın kamu kesiminde olduğu, 
Kalkınmada birinci derece öncelikli yöre içerisinde kalan illerde dahi özel sektörün yatı

rım yapmakta isteksiz olduğu, 
Kalkınma Bankasına yapılan müracaatların, sıkı takibe rağmen 6-7 ay sonra sonuçlandı

ğı, bunun ise bölge şartlarında bir sezonun kapanması demek olduğu, 
Sınır ticaretinin kapalı olması sonucu, bölgedeki işsizliğin ve ticarî hayatın felç haline gel

miş bulunduğu, 
Kullanılabilir kredi faizlerinin çok yüksek olduğu, dolayısıyla sistemin tefeci lehine işlediği, 
yap, işlet, devret modelinin bölge kalkınmasına herhangi bir katkısının söz konusu olmadığı, 
Dönüşümlü kredilerin bölgeler arasında her hangi bir inceleme yapılmadan kullanılmış 

olmasının sakıncalı olduğu, inşaat faaliyet süresi yılda beş ay olan Van tli ile, inşaat faaliyet 
süresi onbir ay olan Adana tlinde bu sürelerin aynı olmasının yatınmları olumsuz etkilediği, 

Bölgede kalifiye işçi bulmakta sıkıntı çekildiği, 

2. BÖLGENİN SOSYAL DURUMU : 

Tüm iyi niyetli çalışmalara rağmen bölgenin sosyal yönden, problemleri henüz çözüme 
kavuşturulamamıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ya çok dağınık ya da birbiri içerisinde hizmet vermeye çalış
maktadırlar. 

Bölge insanının bir bölümünün Türkçe bilmemesi sonucu, sosyal yönden iletişim kurul
ması imkânı sınırlıdır. 
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Bölgede hizmet veren kamu görevlileri, ailelerini yöreye getirmediklerinden dolayı, bölge
de bir sosyal aktivite yaratmaları mümkün değildir. 

Gençleri sosyal ve sportif yönden meşgul edecek program ve tesisler yeterli değildir. Ama
tör sporu teşvik edip geliştirici düzenlemeler ya hiç yoktur veya çok cılız ve yetersizdir. 

Sağlık ocakları, hastaneler yetersiz olup, çoğunda eleman sıkıntısı çekildiği, 
Bölge halkının, sağlık sorunlarını çoğu zaman bölge dışına çıkarak çözmek zorunda kal

dıkları, 
Bölgedeki okulların bir kısmının kapalı oldukları (4 131 okul), açık olanlarda da öğret

men açığı yüzünden eğitim ve öğretimin aksadığı, 
Bölgede, Türkiye ortalamasının üzerinde artış hızı gösteren nüfus çoğalmasına karşı aile 

planlaması çalışmalarının yapılamadığı, 
Bölgede işsizlik had safhada iken, şayet nüfus artış hızı bu tempoda seyrederse, birkaç 

yıl içerisinde bölgedeki yatırımlar nema vermiş olsalar dahi, işsizlik sorununun gene bölgenin 
birinci sorunu olmaya devam edeceği, 

Eğitimde yetersiz olan köy ve kasaba okulları yerine, yatılı bölge okullarının açılmasını 
ve o bölge çocuğunun terör korkusundan uzak, sağlıklı ve düzenli eğitim görmesinin bölge 
halkı için büyük yararlar sağlayacağı, 

Bölgenin sosyal yönden güçlenmesini sağlayacak kurum ve kuruluşların teşkilatlarını ku
rarak yerinde faaliyet göstermelerinin bir büyük eksikliği gidereceği kanısında olduğumuzu be
lirtmek isteriz. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Merkezinin (KOSKEB) bölgeye düşük faizli 
ve uzun vadeli kredi olanakları tanımadığı, 

Sanayide kullanılan enerjideki yüzde otuz muafiyetin bölgede işlemediği, çünkü sermayesi on 
milyarı aşan kuruluşların bundan istifade ettirildiği, bölgede sermayesi on milyarı aşan işletmelerin 
az sayıda olduğu, 

Bazı zorlamalar karşısında müteahhitlerin PKK'ya haraç vermek zorunda kaldıkları, 
GAP'ın tamamlanmasıyla sulu ziraate geçileceği ve dolayısıyla bölgedeki ekim alanları

nın endüstri bitkileri ağırlıklı olacağı, Diyarbakır tünden örneklemek gerekirse, Diyarbakır İlinde 
bugün için % 51.2 hububat ekimi hin sulu ziraate geçilmesiyle % 43 seviyesine düşeceği, buna 
mukabil, % 6.6 olan endüstri bitkileri ekiminin ise % 30 seviyesine yükseleceğinin yetkililerce 
bilinmesine rağmen endüstri ürünlerini işleyecek organize sanayi tesisi ve hiçbir alt yapı tesisi 
cihetine gidilmediği, 

Entegre bir bölge kalkınma planı olan GAP'ın 1993 yılı yatırımları 7-8 trilyon Türk Lirası 
olarak gerçekleşecektir. Projenin termin programı süresi içinde bitirilmesi halinde bölgede de
vamlı hizmetlerin ve yeni iş alanlarının doğmasına vesile teşkil edeceği bilinmesine rağmen prog
ramın bitirilmesine hız kazandırılmadtğı, 

Yoğun emek gerektiren alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmediği, 
Bölgede Özel sektör kapsamında düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekli; imalat sanayii

nin teşviki, hayvancılık, konut, turizm ve taşımacılık sektörlerine bölgeye özel önem ve ağırlı
ğın verilmediği, 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 24 ilde bazı nedenlerle işletilemeyen 116 so

runlu tesis bulunduğunun bilinmesine rağmen, bunların bölge ekonomisine kazandırılması ve 
yaklaşık üçbin kişiyi istihdam edecek bu işletmelerin ıslahı cihetine gidilmediği, 

PKK terör örgütünün bölgedeki işsizliği kendi lehine propaganda malzemesi yapıp, tecrü
besiz gençleri kendi yandaşı veya sempatizanı yapmaya çalıştığını, 

Gözlemlemiş bulunmaktayız. 

3. BÖLGEDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DURUMU : 

Bölgedeki hizmet veren görevlilerin çoğunda hâkim olan görüş, bölgenin bir sürgün yeri 
olduğu kanısının yaygın bir hal almış olmasıdır. 

Bölgede hizmet veren personelin büyük bir kesimi,-mecburî hizmet yükümlülüğü bulu
nan deneyimsiz, bölgenin özelliklerini bilmeyen personelden oluşmaktadır. Bu personelin de 
tek amacı, bölge sorunlarına çözüm getirmekten ziyade, bir an önce hizmet süresini tamamla
yıp bölgeden uzaklaşmaya matuf bulunmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tayin ve nakillerde güvenlik açısından bölgeye ge
linmek istenmediğinden bir kısım hizmet vekaletle yürütülmekte, bu ise işlerin sürüncemede 
kalmasına sebebiyet vermektedir. 

Yörenin yapısal özelliklerini bilmeyen görevlilerin yöreye atanmasıyla bölgedeki kamu hiz
metlerine etkinlik ve verimlilik kazandırılması, vatandaşın istek ve şikâyetlerinin sürüncemede 
kalmadan çözümünü zorlaştırmaktadır. 

Bölgede hizmet verecek kamu personelinin, yörede cereyan eden terör ve PKK örgütü hak»-
kında yeterince bilgilendirilmemiş olması, hizmetten beklenen sonuçların elde edilmesini güç
leştirmektedir. 

Terör eylemlerini etkisiz kılmadaki en büyük güvence, bölgede yaşayan halkın tutumu
dur. Terörün gittikçe boyut kazanmış olması, silahlı çatışmadan kaynaklanan korku ve baskı 
yüzünden, halkın içerisine girip onlarla dertleşemeyen, onları sarıp kucaklayamayan kamu gö
revlilerine, güven duygusunda kopukluklar meydana gelmektedir. 

Vatandaş, sıkıntılı, kederli ve afet günlerinde Devleti yanında görmek, onun sevgi ve gü
ven dolu eline sarılmak istiyor. 

Ulusal bütünlüğümüze yönelen saldırılara karşı, Devletin tüm güçleriyle ve eşgüdüm içe
risinde hareket etmesi zorunludur. 3u ise eksiksiz bir koordinasyonu beraberinde getirmektedir. 

Bölge sorunlarının sadece güvenlik güçlerinin yaklaşımları ile çözülemeyeceği, güvenlik 
güçlerinin sorunları çözmedeki payının % 25, geri kalan % 75'Iik payın ise Devlet yapısı içeri
sinde yer alan diğer birimlere düştüğü, bölgede hizmet veren bazı yetkililerce ifade edilmektedir. 

Durum bu olunca, objektif kriterler içerisinde, vatandaşın hayat hakkının teminat altın- . 
da olduğu güvencesini veren, vatanın birlik ve bütünlüğüne dayalı hizmet akışında herkes üze
rine düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir. 

4. YEREL YÖNETİMLERİN DURUMU : 

Yörede, yerel yönetimlerin araç, gereç, kalifiye personel ve altyapı sorunlarının bulunma
sının yanında parasal kaynaklar yönünden büyük sıkıntılar içinde bulundukları bilinmektedir. 
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Yörenin yerel yönetimlere ilişkin sorunlarının potansiyel olarak çok büyük bir çoğunluğu 
ilgilendirdiği dikkate alınarak, mevcut yerel yönetim mevzuatı ile bu işlerin çözümlenmesinin 
mümkün olmadığı, bu sorunların çözümlenebilmesi için yeni bir takım düzenlemelere gidil
mesinin gerektiği ve yerel yönetimlerin proje, parasal kaynak, kalifiye personel yönünden des
teklenerek sorunlarının kısa ve orta vadede çözümlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

V. — ÇÖZÜM ÖNERİLERİ : 

Iferör karmaşık bir hadise olduğu gibi teröre kargı başvurulacak tedbirler de karmaşık ve 
çok çeşitlidir. 

Bunları; idarî, demokratik, asayiş ve güvenlikle ilgili, sosyo-ekonomik ve uluslararası ted
birler olarak tasnif edebiliriz. ., 

1. — İDARÎ VE DEMOKRATİK TEDBÎRLER : 

i. Terörist örgütün en Önemli silahı korku ve yıldırmadır. Bu korkunun izalesi onun ye
rine devlete güven duygusunun ikamesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

2. Bölge halkını potansiyel suçlu gösterme konusunda örgütün istismarına hizmet edici 
davranışlardan kaçınılarak yazılı ve görse! basın yoluyla beraberlik teması istenmeli, millî bir
lik ve beraberliğimizi sağlayıcı, millî ve manevî duygularımızı, örf ve âdetlerimizi pekiştiriri 
yazılara ve yayınlara ağırlık verilmesi sağlanmalıdır. 

3. Bölge sürgün yeri olmaktan çıkarılmalı, bölgeye tayin olacak kamu görevlilerinin gö
nüllü gitmelerini sağlamak için alman, gerek özlük hakları gerekse diğer sosyal haklarla ilgili 
özendirici tedbirler artırılmalıdır. 

4. Bölge halkının örf, ödet, inanç ve gelenekleri göz önüne alınarak vatandaşın inanç 
ve değer yargılarına en üst seviyede saygı gösterilmeli, bölgede görev yapan asker, sivil bütün 
personelin bu konuda bölge halkına ters düşecek hareketlerden kaçınmaları sağlanmalı, tüm 
bakanlıkların "kilit personel kadrolarına" en seçkin, yetişmiş ve belli bir deneyime ve kapasi
teye ulaşmış elemanların atanmalarına özen gösterilmelidir. 

5. Kimlik Bildirme Kanunu yeniden düzenlenerek işlerlik kazandırılmalı ve bütün bilgi
ler bilgisayarlara geçirilmelidir. 

6. Stratejik seviyede araştırmalar yapacak, dünyadaki ve özellikle yakın çevremizdeki ge
lişmeleri izleyerek bunların ülkemizin iç ve dış güvenliğine yapabileceği etkileri bilimsel usul
lerle inceleyip, değerlendirmek ve bu konuda izlenecek polikita, strateji ve taktikler üretmek 
üzere bir enstitünün kurulması temin edilmelidir. . 

7. Terör konusunda uygulanacak ilke ve politikalar hükümetler üstü bir birlik ve bera
berlik zihniyeti ile benimsenmeli ve uygulamalara süreklilik kazandırılmalıdır. 

8. Devleti ayakta tutan güç halkın ona olan güven duygusu, bağlılığı ve sevgisidir. Dev
let kadrolarında görevli tüm kamu personelinin vatandaşı devletten soğutan, devlete güven duy
gusunu zayıflatan söz, hareket, eylem ve işlemlerine müsamaha edilmemeli, bu konuda gerekli 
idarî ve yasal tedbirler yetkililerce uygulanmalı, objektif kriterler içerisinde, vatandaşın hayat 
hakkının Anayasa teminatı altında olduğu güvencesini veren, vatanın birlik ve bütünlüğüne 
dayalı hizmet akışında herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeli, bunun da en bü
yük güvencesinin ve çözüm merciinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hür ve bağımsız 
iradesi olduğu hususu unutulmamalıdır. 
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9. ÎI Valiliklerinin kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki yetki ve sorumlulukları artırı
larak, mülkî idare mesleğine mensup kişilerin ülke genelinde yürütülen tüm hizmetlerdeki gay
retleri ile yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak özlük hakları ile ilgili dengenin bir an önce 
kurulması sağlanmalıdır. 

10. Adalet mekanizmasında sürat ve etkinlik sağlayacak yeni birimlerin oluşturulması 
ve yeni düzenlemelerin yapılması, bölgedeki hâkim ve sava açığını kapatacak şekilde dene
yimli personelin atanması sağlanmalıdır. 

11. Olağanüstü Hal uygulanan illere tahsis edilen kadroların, adil bir şekilde ve öncelik
le güvenlik nedenleriyle boşaltılan yerleşim birimlerine ağırlık verilerek her aileye en fazla bir 
kadro verilmek suretiyle doldurulması sağlanmalıdır. 

12. Yerel yönetim reformu gerçekleştirilmelidir, tlçe ölçeğinde oluşturulacak "tlçe Yerel 
Meclisleri'* ile halkın yönetime doğrudan katılımı sağlanmalıdır. 

13. Yörede toprak reformu uygulamasına geçilmelidir. 
14. Yörede, bir yıl içinde "Geçici, üretken, kırsal istihdam projesi" uygulamasına geçil

melidir. 
15. Hiç kimse etnik kimliğinden dolayı kınanmaz. Herkes bu kimliğini serbestçe ifade 

etme hakkına sahip olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın nimetlerinden eşit şekilde 
yararlanır. 

16. Bölgedeki kültürel varlıkların titizlikle ve derinlemesine araştırılması ve kültürel zen
ginliklerimizin bir parçası olarak görülmesini kolaylaştıracak tedbirler manzumesinden ola
rak, bu kültür varlığının üniversitelerimizde kurulacak bölümler aracılığıyla araştırma ve ince
lemelerin koordine edilmesini ve ütlcemiz insanının yaşatma ve kutlama arzusu duyduğu bazı 
günlerin de bu kapsam içerisinde değerlendirilmesini faydalı ve gerekli görmekteyiz. 

II. — ASAYİŞ VE GÜVENLİK AÇISINDAN ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER : 
1. İstihbarat konusunda yeni bir organizasyona gidilmeli ve elde edilen istihbari bilgile

rin tek merkezde değerlendirilmesi yapılarak sonuca gidilmelidir. 
2. Profesyonel nitelikli özel hareket timlerinin miktarlarının artırılması, birliklerin kış 

koşullarında kara ve hava operasyon imkân ve kabiliyetlerinin artırılması sağlanmalıdır. 
3. Yol güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün yolları ikmal ve destek için kullanma

larının önüne geçilmesi için yol kontrollerinin sıklaştırılması sağlanmalıdır. 
4. Toplu birlik yerine, sınır güvenliği ve çevre koruma maksadıyla kurulan karakolların 

yapımına devam edilmelidir. 
5. 2495 sayılı Yasa gereğince, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi güvenlik 

teşkilatlarını kurması, böylece buralara tahsis edilen kuvvetlerin operasyon görevleri için ser
best bırakılması sağlanmalıdır. 

6. PKK'nın 1993 yazında yaptığı çıkışlar neticesinde ülkemizin turizm yönünden büyük 
zararlara uğradığı dikkate alınarak, turizmi baltalayıcı mahiyetteki terörist eylemlerin önüne 
geçilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. 

7. Geçici köy koruculuğu sistemi disipline edilmeli, kendi köyleri dışındaki operasyonla
ra gönderilmeleri halinde köyleri tamamen güvenliksiz bırakılmamalı, köyleri dışında görev-
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lendirilmcleri halinde askerî birlik komutanının emir ve komutasında görev icra edilmeli, eği
timleri düzenli şekilde yaptırılmalı ve terörün etldsi ortadan kalktıkça sistem kademeli olarak 
başka alanlara kaydırılmalıdır. 

8. Terör örgütünün faaliyet alanında bulunan köy ve mahallerde seri ve sürekli pusu, dev
riye, gözetleme, arama ve operasyonların yapılması, hassas tesislerin korunması ve örgüt yanlı
larının sindirilip, yeni oluşumların önüne geçilmesi ve örgütle ilişkilerin ortaya çıkarılması sağ
lanmalıdır. 

9. Sorgulamada ikmal ve donanım sağlanmalı, sürat artırılmalı, sorgu personeli kalifiye 
hale getirilmeli, polis ve jandarmada sorgulama birleştirilmen ve sorgulama ve gözaltı süreîe-
rindeki işlemlerde işkence iddialarına neden olmayacak tarzda tedbirler geliştirilmelidir. 

10. Sınır güvenliği, terör örgütünün sınırlardan uyuşturucu, silah ve mühimmat geçire-
miyeceği tarzda sağlanmalı, sınır hattında tesis edilen fizikî güvenlik sistemleri gözden geçiri
lerek etkinleştirilmeli ve sınır güvenliğinin tamamı Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine bı
rakılmalı, imkânlar zorlanarak mümkün olan yerlerde fizikî emniyet sistemleri kalan kısımlar
da da yeni teknik imkânlardan yararlanılması sağlanmalıdır. 

11. Terörle mücadelenin koordinasyonunda ve güvenlikle ilgili sorunların çözümünün hız
landırılmasında etkin olacak üst seviyede bir "îç Güvenlik Müsteşarlığının kurulması sağ
lanmalıdır. 

III. — SOSYO-EKONOMİK TEDBİRLER : 

A) KISA VADEDE : 
1. Yörede yaşayan halkımızın eğitim düzeyinin düşüklüğü dikkate alınarak, liseyi biti

ren öğrencilere üniversiteye girişte özel kontenjandan yararlanma imkânı sağlanmalı, yatılı ilk
öğretim bölge okullarının sayıları ve kapasiteleri artırılmalı, orta öğretimde okuyan öğrenciler 
için yurt imkânlarının artırılması yoluna gidilmeli, kız ve erkek öğrencilere meslekî teknik öğ
retim ve eğitim imkânları sağlayacak tarzda gereldi çalışmalara hız verilmelidir. 

2. Bölgedeki sağlık sektörünün durumu gözden geçirilerek, Van ve Diyarbakır'da bulu
nan hastaneler başta olmak üzere bölgedeki diğer hastanelerin ve sağlık tesislerinin araç, ge
reç, tıbbi ve medikal donanımlarının ve uzman hekimler başta olmak üzere personel eksiklik
lerinin giderilmesi, koruyucu hekimlik faaliyetlerine de gerekli önem verilerek çalışmaların ak
satılmadan yapılması sağlanmalıdır. 

3. Yöredeld belediyelerin hizmet binası, yol, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hiz
metlerini tamamlayabilmeleri veya gerçekleştirebilmeleri için ilave maddî imkânlara kavuştu
rulmaları sağlanmalıdır. 

4. Programda yeralan yatırımlara ait ödeneklerin zamanında bölgeye ulaştırılması, teş
vik primi uygulamalarına işlerlik kazandırılması ve teşviklerin yüzde yüze çıkarılması sağlan
malıdır. 

5. Bölgede sanayici tarafından kullanılan akaryakıt ve elektrik enerjisinin daha ucuz sağ
lanması ve özel sektörün tam kapasite ile çalışabilmesi için Devletçe gereldi organizasyon ve 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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6. Toprağı az olan çiftçiler ile topraksız köylüleri içeren bir sigorta sistemi ve toprak re
formu ile etkin bir destekleme politikası uygulanmalıdır: 

7. Besicilik kredilerinin gerçek İhtiyaç sahiplerine verilmesi ve hayvancılığın ıslah edil
mesi sağlanmalıdır. 

8. Yöredeki organize sanayi ve sanayi sitelerinin altyapı sorunlarının çözümlenmesinde 
Devlet desteği sağlanmalıdır. 

9. Sınır ticareti konusunda gerekli istikrar sağlanmalıdır. 
10. İşe alımlarda îş ve îşçi Bulma Kurumunun fonksiyonu gözardı edilmemelidir. 
11. Bölgede yapılan yatırımlarda uygulanan bayındırlık birim fiyatları, yörenin imkan

sızlıkları dikkate alınarak gerekli farklı düzenlemelerle yükseltilmelidir. 
12. Amatör sporun geliştirilmesi ve devamını sağlayacak parasal, sosyal ve moral destek 

üst seviyede sağlanmalıdır. 

B) ORTA VADEDE : 

1. Bölgenin yere!, doğal ve beşerî kaynaklarının değerlendirilmesini ve geliştirilmesini 
hedef alan emek-yoğun teknolojiye dayalı işletmeler Devlet öncülüğünde kurularak işletilmeli 
ve mevcut teşebbüslerin tam kapasiteyle çalışabilmeleri için gerekli önlemler alınmalı ve işsiz
lik sorununu azaltacak kırsal altyapı, bayındırlık ve imar faaliyetleri, ormancılık ve erezyon 
alanlarında hizmet verecek istihdam yaratıcı, sünger projeler oluşturulmalıdır. 

2. Bölgelerarası dengesiz gelişmenin giderilmesinde en büyük rolü oynayacak potansiye
le sahip bîr proje olan GAP'ın en kısa zamanda gerçekleşmesi, hem ülkemizin geleceği hem 
de bu bölgede yaşayan insanların huzur, refah ve mutluluğu için büyük önem taşımaktadır. 
Bu projenin en kısa zamanda tahakkuku için bütün imkânlar seferber edilmeli yörenin kalkın
dırılması bir onur ve gurur mücadelesi olarak görülmeli ve bölge insanının projeye adaptasyo
nu için de çalışmalara hızla başlanmalıdır. 

3. Bölgedeki ulaşılması güç, korunması zor küçük ve dağınık yerleşim birimlerinin bir
leştirilmesi amacıyla örnek köy uygulamalarının yaygınlaştırılması, örnek yerleşim birimlerine 
Devlet imkânlarının daha fazla götürülerek özenti yaratılması sağlanmalıdır. 

4. Bölgede muhabere sistemi uydu tekniğinden yararlanılarak geliştirilmeli, haber alma 
ve muhabere teknolojisinin en gelişmiş imkânlarından istifade ederek, vatandaşın yardım is
teklerine çok süratli bir şekilde karşılık verilebilmeli, vatandaş yardım istediğinde Devletin çok 
kısa sürede yanında olacağına inandırılmak ve bu fiilen gösterilmelidir. 

5. Doğu ve Güneydoğuda makro planlar kapsamında hazırlanacak bölge plan ve prog
ramı uygulamalarıyla ihtiyaç duyulan, tarım, enerji, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı gibi ekono
mik ve sosyal problemler bir an önce halledilmeli ve bölge şartlarına uygun araç, gereç ve ma
kine sağlanmalıdır. 

6. İşsizliğin önlenmesinde önemli roy oynayacak yarım kalmış yatırımlara ödenek ayrıl-
mrJı ve bitirilmiş olup da henüz işletmeye açılamamış faaliyetlere işletme kredisi verilmesinde 
öncelik tanınmalı ve yarım kalmış teşvik belgeli yatırımların iyileştirilmelerine özen gösteril
melidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 651) 



' • ' • ' ' ' — Î6 — 

7. Bölgede cazibe merkezleri oluşturularak yeni üretim ve istihdam alanları yaratılmalı, 
birbirleriyle fonksiyonel ilişkileri bulunan yatırımlar birlikte planlanmalı, bölgede imalat sa
nayiinin gelişmesine kamu öncülüğünde başlanıp, işletmelerin bilahara özel sektöre satılması
nın temini cihetine gidilmeli, bu amaçla; bölge için bir aksiyon planı hazırlayarak, belirlenen 
sürede kalkınmayı sağlayacak stratejiler oluşturulmalıdır. 

IV. — ULUSLARARASI TEDBİRLER : 

1. Terör örgütünün beslediği kesinlik kazanan ülkelerdeki kuruluşların faaliyetlerinin dur
durulması için bu ülkeler nezdinde gerekli diplomatik girişimlerin netice verici tarzda gelişti
rilmesi sağlanmalıdır. 

2. Terörizm genelde tüm ülkelere yönelik bir tehdit olarak kabul edilmeli ve buna karşı 
müşterek bir tedbir alınması konusunda fikir ve işbirliğinde bulunmalı, terörist eylemlere karşı 
kesin tutum ve davranış içinde olunmalıdır. 

3. istihbarat konusunda diğer ülkelerle sıkı bir işbirliği yapılarak elde edilen bilgi ve bel
geler ilgili bu ülkelere karşılıklı aktarılmalıdır. 

4. Terörizmle mücadele konusunda, ülkeler arasında eğitim birliği ve her türlü teknik 
malzeme ve personel imkânlarından karşılıklı faydalanma sağlanmalıdır. 

V. —SONUÇ : 

Devletimizin 1994 bütçesinden terörle mücadele için ayırmış olduğu pay gayrisafi millî hâ
sılanın yüzde beşi nispetindedir. Bu meblağ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar ayır
mış olduğu en büyük payı oluşturmaktadır. Bu rakamı başka bir yoldan izah edersek, GAP'a 
harcanan paranın beş katı mesabesinde bir büyük kalemi ifade eder. 

Bir başka açıdan terörün Türk ekonomisine verdiği zararı ve bu meblağ ile 1994 yılı bütçe
si içerisinde ne denli büyük çaplı hizmet ve yatırımları feda ettiğimizi ve vatandaşın bizlerden 
beklediği yatırım ve istihdam projeleri ertelediğimizin bir göstergesidir. 

Onun için diyoruz ki; terör bir çözüm yolu değildir. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde de hede
fine ulaşamamıştır. 

Terör bitecektir, önemli olan hangi boyutta ve ne şekilde olursa olsun, teröre ilişkin say
fanın bir daha açılmamak üzere kapanmasıdır. 

Bölge insanımızın beklentilerine cevap veren, bölge kalkınmasını sağlayacak çalışmalara 
Hükümetimiz tarafından aralıksız devam edilmesi ve bölge sorunlarının çözümlenmesine yö
nelik plan, program ve faaliyetlerin teröre endekslenmemesi gerektiği, ülkemizin öncelikle bir 
içbarış ve hoşgörü ortamına ihtiyacı bulunduğu ve bölge kalkınmasının kısa vadede Bağlana
bilmesinin teröristlerin adalet makamlarına teslim olmaları ve silahların susmasıyla daha da 
hız kazanacağı ve bundan sonraki zaman dilimi içerisinde oluşturulacak bir af zemininin ülke
de sevgi ortamını hazırlayacağı, terörle mücadelenin bölge insanımızı yabancılaştırmadan, ba
rış arayışları ile birlikte sürdürülmesini ve bu konuda bütün kurum ve kuruluşların bir bütün
lük içerisinde hareket ederek ülkemizin bu sıkıntılı günlerden kurtulması yolunda gayret gös
termesi gerektiğine inanmaktayız. 

Yapılan araştırmalar ve İncelemeler sonucu düzenlenen iş bu rapor ve ekleri Genel Kurula 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan Başkanvekili 
Ömer Ltttfi Coşkun Mehmet Keçeciler 

Balıkesir Konya 
Sözcü Kâtip 

Esat Canan Fethullah Erbaş 
Hakkâri Van 

(Muhalifim. Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye 

Mustafa Zeydan Ahmet Sezai Özbek 
Hakkâri Kırklareli 

Üye Üye 
Abdürrezzak Yavuz Şerif Bedirhanoğlu 

Şanlıurfa Van 
(Bazı maddelere muhalifim, bazı maddelerin 

de eklenmesi kanaatindeyim) 
Üye 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

10/116 ESAS NUMARALI GÜNEYDOĞU OLAYLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
RAPORU ÜZERİNDE KARŞIT OY YAZISI 

10/116 Nolu Araştırma Komisyonu; 
Doğu ve Güneydoğuda yaşamakta olduğumuz sorunları kapsamlı olarak ele almış, Terör 

ve Kürt sorunlarına gerçekçi, ciddî yaklaşım içinde önemli saptamalar yapmış; önerilerde bu
lunmuştur. Ancak böylesine önemli konuda düzenlenen raporda sorunun sadece güvenlik bo
yutuna ilişkin ayrıntılı güvenlik önlemlerine yer verilerek, sorunun asıl önemli olan sosyal ve 
siyasal boyutuna ilişkin demokratik çözüm önerilerine yeterli açıklıkla yer verilmemiş olması
nı ciddî bir eksiklik olarak görüyorum. Bu nedenle sorunun asıl çözümüne ilişkin aşağıda be
lirtilen politikaları yüce parlamentomuzun bilgisine sunmayı bir yurtseverlik görevi sayıyorum. 

1. Genel olarak Raporda sorun hep bir güvenlik sorunu olarak algılanmış olduğundan 
çözüm önerileri de sadece çok ayrıntılı emniyet tedbirleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu haliyle 
raporda; kullanılan üslup, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu Üslubunu" aşarak âdeta 
bir "Devlet Raporu Üslubuna" dönüşmüştür. 

2. Sorun her şeyden önce tek boyutlu bir sorun değildir. Sosyal, siyasal, kültürel ve eko
nomik boyutları ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir sorundur. Bu bakımdan 
sorunu raporda sadece güvenlik boyutuna indirgemeyi sağlıklı bir yaklaşım ve gerçekçi bir tes
pit olarak'görmüyorum. 

3. Raporun bütünü içinde Hizbullah terörünün ve güvenlik güçlerinin hatalı uygulama
larının yol açtığı sivil can kaybı, tahribat, huzursuzluk ve köy boşaltmaları, halkın zarar ve 
ziyanından yeterince söz edilmemiştir. Bu nedenle PKK eylemleriyle yukarda sözü edilen terör 
ve davranışlar arasında bunalan, giderek yabancılaşan masum yöre halkının durumu yeterince 
gerçekçilikle ortaya konulamamıştır. 
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4. Bölge halkıyla yapılan görüşme tutanaklarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere, yö
rede yaşanan sorunun bir etnik (Kürt sorunu) sorunu olduğu bu sorunun Türkiye'nin demok
ratik haklar sorunu ile iç içe bulunduğu, bu nedenle T.B.M.M. zemininde çare aranarak bölge
ye ilişkin atılacak demokratik adımların ülkenin bütünlüğüne katkı sağlayacağı tespitleri açık
ça ortaya konulduğu halde, Raporda bu tespitler yeterli açıklıkla ortaya konulamamıştır. 

Bu nedenle de Raporda sorunun çözümü için getirilen öneriler yeterli değildir. 
Sorun, güvenlik güçlerine havale edilerek şiddet yöntemiyle çözümlenemez. 
Bu nedenle : 

A) TBMM ülkemizin karşı karşıya olduğu bu sorunu her boyutuyla Demokratik bir açıklık 
içinde hiç bir şeyi tabu yapmadan çağdaş insanî değerler sistemi içerisinde tartışmalı, doğru 
teşhis koymalı ve çözümünü iktidara uygulaması için önermelidir. 

B) "Etnik duyarlığa Demokratik çözüm anlayışı" uygulanmasına geçilmeli, çoğulcu De
mokrasi anlayışı ile her kökenden insanımızın anadillerini ve kültürlerini her türlü Medya ve 
eğitim süreçlerini kullanarak özgürce geliştirebilmeleri sağlanmalıdır. 

C) Türkiye etnik köken açısından çoğulcu bir yapıya sahiptir. Birbirlerinden farklı etnik 
grupların dil farklılıklarının varlığı inkâr edilmeyecek sosyolojik bir gerçektir. Bu gerçeğin in
kârına dayalı, tek bir ırkı ön plana çıkaran, çareyi ırksal anlayışta bulan, herhangi bir etnik 
karakterden mucize bekleyen politikalar çözüm getiremezler. Bölgede uygulanmaya çalışılan 
bu tür politikalardan vazgeçilmelidir. 

D) Kürt realitesi, kurt kimliği ve dili hızla kabul edilerek kürtlerin siyasal demokratik 
hakları verilmelidir. Bu durum Türkiye'de demokrasiye ufuklar açmakla kalmayıp, PKK'ya 
olan halk desteğinin de ortadan kalkmasına yol açacaktır. Demokratik bir ortamda hiç bir kür
dün ayrı bir devlet kurma fikri gerçekçi olamayacaktır. Türk ve Kürtler aynı devletin iki ayrı 
ulusal kimliği olarak beraber yaşamaya devam edeceklerdir. 

E) İnsanlar özgürce etnik, dolayısıyla Kürt kimliklerini açıklayabilmelidir. Bir kişinin 
etnik kimliği bir üstünlük nedeni olarak gösterilemeyeceği gibi hiç kimse etnik kimliğinden 
ötürNü aşağılanmamalıdır. Bu anlamda Türkiye'de geçmişte yaşanmış ve yaşanmakta olan olum
suzlukların ortadan kaldırılması, Kürt kökenli yurttaşlarımızın, çocuklarına istediği adı koya
bilmesi, yerleşim birimlerinin geçmişteki adlarıyla anılması ve kimlikle bütünlük gösteren öğe
lerin ortaya çıkmasını önleyen, yasaklanmasına neden olan tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

F) Televizyon ve Radyolarda kürtçe yayın yapılması serbest bırakılmalıdır. Bu konuda 
gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Kendi kültürleriyle (diliyle, müziğiyle, sanatıyla, şöleniy-
le...) Kitle iletişim araçlarından yararlanarak kendilerini özgürce anlatma olanağı bulan kurt 
kökenli yurttaşlarımız daha içtenlikti ve anlamlı olarak, kendi ülkelerinin toprağıyla ve insa
nıyla bütünleşeceklerdir. Dış dünyadan, değişik amaçlarla yapılan yayınlar yerine, kendi ülke
sinin kitle iletişim araçlarından yükselen sesleri daha bir özenle izleyecekler ve böylece kendi
lerini, kendi kültürlerini, değerlerini buldukları için de birlikteliğin güzelliğine ve zenginliğine 
yeni güzellikler ve zenginlikler katacaklardır. 

G) Kürt kökenli yurttaşlarımızın dillerini, kültürlerini geliştirmelerini, öğrenmelerini en
gelleyen her türlü olumsuz koşulun ortadan kaldırılması sağlanmalı, kültürün geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasının çok önemli bir kurumu olan kurt ve kürdoloji enstitüsü ile benzeri bilim
sel kuruluşların kurulmasını zorlaştıran engeller ortadan kaldırılmalıdır. 
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H) Kürt dilinin önündeki engeller kaldırılarak, özel öğretim kurumlarının kurulması ko
nusunda girişimler hiç bir biçimde engellenmemeli, bu girişimler desteklenmelidir. 

I) Bölgede Olağanüstü Hal uygulamalarının neden olduğu insan hakları ihlalleri göz önün
de tutularak Olağanüstü Hal uygulamasına ve buna bağlı olan köy koruculuk sistemine bir 
an önce son verilmeli, güvenlik, meşru güvenlik güçlerince sağlanmalıdır. 

K) PKK şiddet kullanarak kitle desteğine sahip olmuştur, o halde devlet güvenlik güçle
ri daha fazla şiddet kullanarak bu desteği kendi lehine çevirmeli türünden kimi çevrelerde izle
nen tutum ve politikalar terk edilmelidir. Zira böyle tutum ve politikalar çağdaş demokratik 
bir hukuk devleti anlayışıyla bağdaşamaz. Bu gibi tutumlar sadece PKK'nın işine yarayacak
tır. Unutmamak gerekir ki, ayrılıkçı terör artık dünyanın hiç bir ülkesinde şiddetle ve silahla 
bastırılamamaktadır. Çare daha fazla demokrasidir. Demokrasilerde özgürlüklerden değil, öz
gürlüklerin engellenmesinden korkulmalıdtr. 

L) Teröre karşı, PKK'ya karşı kararlı tavır sürdürülürken yörede insanların temel hak 
ve özgürlüklerine gerçek hukuk devleti anlayışıyla saygılı davranılmalı ve böylece yöre insanın 
güveni kazanümalıdır. Zira çözümün sevgi, uzlaşma, af, barış sürecinde elde edilebileceği unu
tulmamalıdır. 

M) tç barışı sağlayacak tüm yaklaşımlar ve mekanizmalar öncelikle ve önemle harekete 
geçirilmelidir. 

N) Bölgede geri kalmışlığın, en ivedi bir biçimde ortadan kaldırılması için, devletin ön
cülüğünde, bölgenin ekonomik koşullarına uygun, yörede yaşayan insanların görüşleri de alı
narak, bölgenin ekonomik yapısını değiştirecek nitelikte yatırımlar yapılmalıdır. 

O) Yörede derhal ilk aşamada 100 000 kişilik, yıl içinde 200 000 kişilik ' 'Geçici üretken 
kırsal istihdam projesi" uygulamasına geçilmelidir. 

ö) Yöredeki yatırımlara öncelik ve hız verilerek °/o 100 yatırım indirimi ve 5 yıl süre ile 
çalışanlar için gelir vergisi muafiyeti sağlanmalıdır. 

P) Bölgede iki yıldan beri duran ticarî hayatın tekrar canlanması için sınır ticareti ivedi
likle açılmalıdır. (Hakkâri ilimizin Esendere ve Şemdinli alan sınır kapılarının kapalı olması 
nedeniyle bu ilimizde terör olayları artmaya başlamıştır.) 

Saygıyla arz ederim. 
Esat Canan 

Hakkâri 
Araştırma Komisyon Sözcü Üyesi 

10/116 SAYILI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Genel Kurulun 13.7.1993 tarihli 126 ncı Birleşiminde alınan Karar gereğince Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin Sorunlarını incelemek üzere kurulan Araştırma Komisyonumuzun gerek 
mahallinde gerekse yerinde yapmış olduğu yapıcı ve objektif inceleme değerlendirmeler sonu
cunda ortaya çıkmış olan rapor büyük bir özveri ile hazırlanmıştır. 

Ancak bazı madde kapsamlarının dar tutulmuş olması dolayısıyla, aşağıdaki muhalefet 
şerhini koyma gereği duyduğumu arz ederim. 
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1. Raporda faili meçhul cinayetler ile Hizbullah örgütünün faaliyetleri dar tutulmuştur. 
Oysa; Devlet, bölgede işlenen cinayetlerin faillerini ortaya çıkarmadığı sürece töhmet al

tında kalacaktır. 

2. Olağanüstü Hal uygulaması şimdiye kadar çare olmadığı gibi, ekonomiyi de büyük 
ölçüde felce uğratmıştır. 

Bu nedenle Olağanüstü Hal uygulamasının kaldırılmasının faydalı olacağına inanmaktayım. 

3. Bölgedeki idarecilerin yanlış tutumundan dolayı zarara uğramış vatandaşımızın mad
dî zararlarının bir an önce tazmini cihetine gidilmesini ve bu yanlış uygulamaya sebebiyet ve
ren yöneticiler hakkında da yasal işlemlere tevessül edilmesinin yararlı olacağı kanaatini taşı
maktayım. 

4. Aşiretlerarası düşmanlığı körükleyen Koruculuk sisteminin de kaldırılmasını gerekli 
görmekteyim. 

5. iç barışa büyük bir katkı sağlayacağına inandığım "Genel Af" in derhal çıkarılması 
gerektiğine inanmaktayım. ' 

6. Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmayacak biçimde Kürtçe eğitime ve Kürtçe radyo 
televizyon yayınlarına müsaade edilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Dr. Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

<ffij^>~ 
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Dönem: 19 Yasama Yılı :3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 689) 

Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul 
İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir 
Düzen İçerisinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/12) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Son yıllarda Türkiyemizin iftihar ettiği ve dünya devletlerinin hayranlık duyduğu, tarihî, turis

tik ve zengin tabiat varlıklarına sahip İstanbul'umuzun gerek mahallî idare yönetimi ve gerekse 
merkezî otoriteye bağlı birimlerinde İstanbullu hemşehrilerimiz ve İstanbul'u ziyaret eden vatan
daşlarımız ağır sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

İstanbul artık oturulacak ve çalışmak suretiyle mutlu olunacak bir kent görünümünden çıkmış 
bakımsız, güvensiz, sağlıksız ve huzursuz bir şehir görünümüne girmiştir. Bu halin devamı halinde 
İstanbul'u yeniden fethetmek veya yeniden kurmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

İstanbul, Ulusumuzun ve Anadolumuzun her kent ve yöresinden gelen hemşehrileri ile bir 
küçük Anadolu'dur. Ülke nüfusunun % 15'i İstanbul'da yaşamaktadır. 

İstanbul: , 
Nüfusunun 3/4'ü gecekondu ile ve sağlıksız binalarıyla doldurulmuştur. 
İstanbul: 
Atık sulan, toplanmayan çöpleri, bozuk kanalizasyonları, akmayan sulan ve sık sık kesilen 

elektrik şebekeleriyle tam bir oturulamayacak derecede kötü bir hale gelmiştir. Çevre kirliliği 
tehlikeli noktalara gelmiş batık bir gemiden denize dökülen binlerce küçük baş hayvanın neşrettiği 
kokular ve etrafa yaydığı zehirlerle Boğaz denizi de tehlikeye girmiştir. 

İstanbul: 
Kanşık ve karmaşık bir trafik sorunu ile her gün can ve mal kaybına sebep olmaktadır. 
İstanbul: 
Hazine, Belediye ve Vakıf arazilerinin vesair kamu mallarının resmen kanunsuz olarak işgal 

altında bırakılmış bir şehir durumundadır. 
istanbul: 
Anakent ve Metropol Belediyelerinin istenilen düzeyde çalışmamasından mütevellit İstanbul

lular umutsuzluk içindedirler. 
İstanbul: 
Kırsal alandan Büyükşehirlere inen teröristlerin ve anarşistlerin rahatlıkla eylemlerini yürüt

tükleri kanunsuz bir şehir haline dönüşmekte pasaportsuz ve kimliksiz komşu devletlerden gelen 
insanlar tarafından asayişi ihlal edilmeye başlanılmış, uyuşturucu satan ve kullanan, gasp ve adam 
öldüren faillerin rahatlıkla eylemlerini sürdürdükleri bir şehir görünümüne bürünmüştür. 

İstanbul: 
Serbest piyasa ekonomisinin verdiği rahatlık ile bu ilkeyi çiğneyen kişiler tarafından haksız ve 

kanunsuz alışveriş merkezi haline dönüşmüş yıkılan ve dağılan komşu devletlerin kadın ve erkek
leri tarafından karaborsa ve maalesef sokak başlannda fuhuş ve cinsel sapıklıklar fiillerini işleyen 
insanlarla dolmuştur. 



istanbul : 

Ciddî bir kent görünümü olmaması, kimlik yasalarının yetersizliği, koruma ve kolluk kuvvet
lerinin şehir nüfusuna oranının az oluşu, anarşi ve terörü tahrik ve teşvik etmiş, kırsal alandan şe-
hire iniş hızlanmış ve şehir adeta anarşinin yatağı haline gelmiştir. 

Yukarıda arz olunan sebeplere binaen 8 milyona yakın nüfuslu istanbul gibi kıymetli bir şeh
rimizin sorunlarını gözden geçirmek, uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek ve hem 
mahallî idareden, hem de merkezi otoriteye bağlı birimlerin eksiklik ve aksaklıklarından kaynakla
nan sorunlann incelenmesi ve araştırılması amacıyla Anayasamızın 98 inci içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını tensiplerinize arz ederiz. 

Mustafa Kalemli Ülkü Güney 
Kütahya Bayburt 

Halil Orhan Ergüder Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul istanbul 

imren Aykut 
istanbul 

Gürhan Çclebican 
istanbul 

Hali t Dumankaya 
istanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

ismail Safa Giray 
istanbul 

Melike Tugay Haşefe 
istanbul 

Mehmet Cavit Kavak 
istanbul 

Cem Kozlu 
istanbul 

İsmail Sancak 
istanbul 

Güneş Taner 
istanbul 

Şadan Tuzcu 
istanbul 

Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Osman Ceylan 
istanbul 

Hüsnü Doğan 
istanbul 

Kemal Naci Ekşi 
istanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Engin Güner 
istanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Emin Kul 
istanbul 

Gürol Soylu 
istanbul 

Tunca Toskay 
istanbul 

Mehmet Bahattin Yücel 
istanbul 

Halil ibrahim Özsoy 
Afyon 

Yusuf Pamuk 

istanbul 
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İstanbul İlinin Sorunlarını Tespit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen 
İçerisinde Yaşamasını Temin Etmek Amacıyla Kurulan 10/12 Esas Numaralı Meclis 

Araştırma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(10/12) Numaralı Meclis 7.6.1994 
Araştırma Komisyonu 

Esas No. : 10/12 
Karar No.: 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.10.1992 tarihli 13 üncü Birleşiminde 193 

sayılı kararıyla kurulan 10/12 numaralı Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. 
Hazırladığımız rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun Milletvekili 
Komisyon Başkanı 

GİRİŞ : KOMİSYON ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GENEL BİLGİ 

1. Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının "İstanbul İlinin Sorunlarını Tes
pit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen İçerisinde Yaşamasım Temin Etmek Ama
cıyla" Anayasanın 98 inci, İçtüzük'ün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, Genel Kurulun 13 Ekim 1992 tarihli 13 üncü birleşiminde görüşülmüş 
ve konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması, 193 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
rarıyla kabul edilmiştir. 

2. Komisyonun görev süresi Genel Kurulun 24 Aralık 1992 tarihli 30 uncu birleşiminde ya
pılan üye seçimiyle başlamıştır. Üç ay olan görev süresi, Komisyonun görev ve ilgi alanının olduk
ça kapsamlı ve birikimli olması ve üniversitelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi ve 
belgelerin zamanında Komisyona ulaşamaması nedenleriyle yeterli olamamış ve Komisyon Genel 
Kuruldan 5 kez süre uzatımı kararı almıştır. 

3. Meclis Araştırma Komisyonu bir yılı aşan çalışma süresi boyunca TBMM'de 17 toplantı 
yapmıştır. İlk toplantıda Başkanlık Divanını oluşturan Komisyon önce incelenecek, araştırılacak ve 
bilgi edinilecek konular ile çalışmalarda izlenecek ilkeleri ve yöntemleri belirlemiştir. 

4. Ele alınması gereken sorunların çokluğu dikkate alınarak daha etkin ve verimli çalışma ya
pılabilmesi için üyeler arasında konu paylaşımına gidilerek alt komisyonlar oluşturulmuştur. İki ya 
da üç üyeli bu alt çalışma grupları kendilerine düşen belli birkaç konu üzerinde bilgi toplayıp araş
tırma yapmışlardır. Kurulan alt komisyonlar konu ve üyeleri itibariyle şunlardın(l) 

1. - Asayiş ve ulaşım-trafik konularında 
Ahmet Sezai Özbek ile Rifat Serdaroğlu 
2. - Konut, gecekondu, arazi kullanımı konularında 
Mehmet Sevigen ve Sabri Öztürk 

(1) Komisyonun görev süresi içerisinde komisyon üyeliğinden ayrılan İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile İzmir Milletvekili 
Rifat Serdaroğlu 'nun yerlerine Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı ile Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar seçilmişlerdir. 
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3. - Nüfus, göç, pazarcılık konularında 
imren Aykut ve Nevfel Şahin 
4. - Sağlık ve Çevre konularında 
Ali Münif Islamoğlu ve Şahin Ulusoy 
5. - Eğitim, spor, kültür, sanat konularında 
İbrahim Gürsoy ile Mustafa Baş 
6. - Sanayileşme, kömür ve taş ocakları, Haliç konularında ^ 
Mehmet Sevigen ve Rifat Serdaroğlu 
7. - İdarî yapının yenilenmesi konusunda 
Ali Eser, Münif Islamoğlu ve Orhan Ergüder 
5. Komisyonumuz İstanbul'un sorunlarını bizzat yaşayanlarla, bu sorunları çözümlemek yet

ki ve sorumluluğunda bulunan yerel yönetim ve mülkî idare yetkilileriyle ve çeşitli toplumsal ke
simleri temsil eden örgütlerin temsilcileriyle görüşülmesini kararlaştırmıştır. 

6. Alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 1993 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
lığınca, Komisyonumuza İstanbul'un sorunları, Büyükşehir Belediyesinin sorunlara yaklaşımı ve 
faaliyetleri hakkında brifing sunulmuştur. 

7. 13 Şubat 1993 tarihinde de İstanbul Valiliğinden ilin genel ve idarî sorunları ile Valiliğin 
önerileri hakkında brifing alınmıştır. Ayrıca valilikçe sağlanan helikopter ile kent üzerinde bir in
celeme yapılmıştır. Komisyonumuz su havzalanndaki durumu bir ara raporla tespit ederek Genel 
Kurulun bilgisine ve dikkatine sunmuştur. Konu ilgili bakanlıklara da iletilerek, il düzeyinde ge
reken önlemlerin bir an önce alınmasının önemi vurgulanmıştır. Komisyonumuz üzerine düşen 
ikaz ve dikkat çekme vazifesini yerine getirmiştir. 

8. Komisyonun yaz dönemi çalışmaları cümlesinden olmak üzere Ağustos 1993'de araların
da İstanbul'un ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyelerinin bulun
duğu yerel yönetim yetkilileri dinlenmiştir. 

9. Yine aym dönemde mülkî idarenin diğer görevlileriyle, il Sağlık Müdürü, il Bayındırlık ve 
iskân Müdürü, il Emniyet Müdürü, Jandarma Bölge Komutanı ile görüşülmüştür. Ayrıca Büyük
şehir Belediye Başkanlığına bağlı Mesken ve Gecekondu işleri Müdürü ile Boğaziçi imar Müdü
rü'nün de görüşleri tespit edilmiştir. 

10. izleyen günde ise içlerinde oda ve birlik başkanlarının da bulunduğu iş ve meslek kuru
luşlarının, çeşitli sosyal kesimlerin temsilcileri ile görüşülmüş ve bu kişilerin görev ve ilgi alanla
rına giren konularda bilgi alınmış, kentin sorunlarına sundukları çözüm önerileri belirlenmeye ça
lışılmıştır. Bu toplantıda temsil edilen örgütler arasında istanbul Mülkiyeliler Birliği, Marmara-
Trakya Muhtarları Birliği, istanbul Sanayi Odası, istanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kılavuz 
Kaptanlar Derneği, Emek-Iş Sendikası, istanbul Gemi Mühendisleri Odası, istanbul Vakıflar Böl
ge Müdürlüğü, Taşımacılar Birliği, İETT Genel Müdürlüğü, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillen
dirme Kurumu ve Konut Birlik bulunmaktadır. 

11. Ayrıca ilki 17.5.1993 ve ikincisi 13.7.1993 tarihlerinde olmak üzere iki kez İçişleri Ba
kanlığında İstanbul İli üzerinde bakanlıkça yürütülen çalışmalar hakkında Komisyon için brifing 
düzenlenmiştir. 

12. Komisyonca üniversitelerin görüşlerine başvurulması ve sorunlara çözüm yollarının belir-
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lenmesi konusunda bu kurumlarla işbirliğine gidilmesinde yarar görülmüştür. İstanbul'da bulunan 
istanbul Teknik, Yıldız, Mimar Sinan, Boğaziçi, Marmara, İstanbul Üniversitesinden, ayrıca Gazi 
Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinden İstanbul ilinin sorunlarının neler olduğu ve bu 
sorunların nasıl çözümlenebileceğine ilişkin görüşlerini Komisyona iletmeleri istenmiştir. Bunlar
dan özellikle İstanbul Teknik Üniversitesinin gönderdiği bilgi ve belgelerden geniş ölçüde yararla
nılmıştır. 

13. Siyasal partilerin İstanbul il başkanlıklarından da aynı nitelikte görüşler istenmiştir. 

14. Düzenlenen brifing ve toplantılarda sunulan belgeler, toplantı tutanakları, üniversitelerden 
ve diğer kuruluşlardan gelen belgelere ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinden 
de faydalanılarak İstanbul hakkında yazılmış eserler taranmış ve bunlardan bir kısmı seçilerek in
celenmiştir. Kütüphane bünyesinde kurulu Bilgi İşlem Merkezince hazırlanan Ocak 1992 tarihin
den itibaren gazetelerde çıkan İstanbul ile ilgili yazıları içeren kupürler de değerlendirilmiştir. 

15. Komisyon Raporu, tüm bu inceleme ve araştırmalar sonucu, edinilen bilgi birikimi irde
lenip değerlendirilerek hazırlanmış ve Genel Kurula sunulmuştur. 

İSTANBUL'UN TARİHÇESİ 

16. İstanbul eski çağlardan beri coğrafî konumuyla, yeryüzü özellikleriyle insan toplulukları
nın dikkatini çeken bir yerleşme alanı olmuştur. Her bakımdan insanların yaşamasına elverişli bir 
yer olan İstanbul'un tarih öncesi çağlarda da boş kalmadığı kesindir. Çevrede yapılan kazılar İstan
bul'daki yerleşme tarihinin paleolotik döneme değin uzandığım ortaya koymaktadır. Ancak, kent
leşme yönündeki ilk gelişmelerin M.Ö. 1200'lerde Ege kolonilerinin dağınık biçimde Boğaz bo
yunca çeşitli yörelere göç etmeleriyle başladığı görüşü egemendir. Kent yapısını oluşturarak buna 
süreklilik kazandıran asıl yerleşmenin ise M.Ö. 7 nci yüzyılda Yunan kolonilerinden Megaralıların 
başkanları Byzon adına Byzontion kentini kurmalarıyla gerçekleştiği genel kabul gören bir savdır. 
Bu aşamadan sonra İstanbul'un tarihine ilişkin daha kesin ve güvenilir bilgiler bulunabilmektedir. 

17. Doğal dokusu ve coğrafî konumuyla her zaman için birçok kavimde kendisine sahip olma 
isteğini uyandıran İstanbul'un tarih boyunca değişik toplulukların egemenliğine girdiği görülmek
tedir. Kent, kronolojik olarak, çeşitli Yunan kolonilerinin, Makedonlann, Britanya Krallığının ve 
nihayet Roma İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. Helenistik dönemde önemli bir ticaret 
kavşağı olan kent Roma döneminde M.S. 3 üncü yüzyıldan itibaren belirgin bir biçimde gelişme
ye başlamıştır. İmparatorluğun batısındaki siyasal ve ekonomik bunalım kentin önemini de artır
mıştır. Bu çerçevede İmparator Konstantinus kente kendi adını vererek Konstantinopolis'i İmpara
torluğun başkenti yapmıştır. M.S. 395'de Roma İmparatorluğu siyasal gelişmelerin doğal sonucu 
olarak Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma'nın başkenti olan Konstantinopolis'te 
bundan böyle Bizans dönemi başlamıştır. Dinsel ve siyasal iç karışıklıklarla ve büyüyen ekonomik 
sıkıntılarla Bizans Devleti gittikçe güçsüzleşirken, Başkent bu gelişimin aksine olarak, gelişmiş, 
büyümüş ve bölgedeki önemi artırmıştır. Bu arada çeşitli defalar Arap ve Peçenek kuşatmalarını at
latmayı da başarmıştır. Avrupa'yla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olan kent en büyük zararı yi
ne Avrupa'dan görmüştür. Haçlı seferleri sırasında, Haçlı Ordusunun birkaç defa Anadolu'ya ge
çişini sağlayan Bizans Başkenti dördüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlı Ordusunca yağmalanmış ve 
1204'de Haçlılarca İstanbul'da Latin Krallığı kurulmuştur. 1222'de Bizans Kralı Paleolog tekrar 
kente egemen olmuş ve Bizans egemenliği 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 
fethine kadar sürmüştür. 

18. İstanbul'un Fethi Türk ve Dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı 
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topraklarının tam ortasındaki bir merkezin ele geçirilmesiyle Osmanlı Dcvleti'nin büyüme ve ya
yılma ivmesi hızlanmıştır. Aym zamanda, Hıristiyan dünyanın önemli bir kültür, sanat ve ticaret 
merkezinin düşmesi Avrupa'yı Rönesans Dönemine geçişe yönlendirmiştir. Hıristiyan Bizans uy
garlığını bünyesinde simgeleştiren İstanbul'un imarına büyük önem veren Osmanlı Devleti, kenti 
klasik Osmanlı eserleriyle, hanlar, hamamlar, medreseler, camiler ve çeşmelerle donatarak Türk-
îslam uygarlığının damgasım istanbul'a vurmuştur. 

19. Osmanlı İmparatorluğunun merkezi olması, İstanbul'a klasik Osmanlı düzeninde çok ge
niş bir alanda siyasal denetim işlevi vermiştir. İçinde yeraldığı bölgenin ekonomik merkezi olan İs
tanbul, Osmanlı Devletinin Avrupa'daki bilimsel ve ekonomik gelişmelere ayak uyduramayıp git
tikçe zayıflamaya başlamasıyla birlikte çeşitli siyasal huzursuzluk ve kargaşalar yaşamış ve çeşitli 
isyanlara sahne olmuştur. 

20. Güçsüzleşen devletin Başkenti 93 Harbinde Rusların Ayestefenos önlerine gelmesiyle, 
Birinci Balkan Savaşında Bulgar ordusunun Edirne'yi alarak ilerlemesiyle ciddî tehlikelerle karşı
laşmıştır. 1918'de ise İstanbul, artık, Birinci Dünya Savaşından yenik çıkmış, pekçok şeyini kay
betmiş eski bir İmparatorluğun işgal edilmiş başkentidir. 

21. Türk Vatanının işgalden kurtulması amacım güden Millî Mücadele Hareketi; şehrin işgal 
altında olması, Osmanlı Hükümetinin işgal devletlerinin güdümünde olması ve Ulusal Kurtuluş Sa
vaşma destek olamaması nedenleriyle İstanbul dışından yürütülmüştür. 23 Nisan 1920'de 
TBMM'nin Ankara'da toplanmasıyla İstanbul'un başkent niteliği sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı
nın kazanılmasından sonra Türk Ordusu İstanbul'a girmiş, 6 Ekim 1923'te ise kent tümüyle yaban
cı güçlerden arındırılmıştır. 

22. 1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin kurulması ve 
daha sonra da Ankara'nın yeni Cumhuriyetin Başkenti oluşu İstanbul'un konumunu oldukça etki
lemiştir. İstanbul siyasal önemini ve yönetim merkezi olma kimliğini yavaş yavaş kaybetmiştir. İs
tanbul'da oturan Halifenin rejim sıkıntısı yaratması tehlikesi ve istanbul'un ikinci bir siyasal mer
kez olması endişesi de 4 Mart 1924'de halifeliğin kaldırılmasıyla giderilmiştir. 

23. İstanbul siyasal ve yönetim merkezi olma niteliğini yitirirken ekonomik ve sosyal alanlar
daki Üstünlüğünü sürdürmüştür. Osmanlı imparatorluğunun Başkenti olmasının getirdiği türlü üs
tünlükler yanında aynı zamanda bir imalat ve ticaret merkezi olması istanbul'un yüzyıllardan beri 
taşıdığı sorumlulukları sürdürmesi ile sonuçlanmıştır. 

24. İstanbul'un bu özelliği hem uluslararası düzeyde ve hem de ulusal ölçekte biçimlenen 
ekonomik konumundan ve işlevinden kaynaklanmaktadır. Bu ekonomik konum ve işlev istan
bul'un özellikle bir ticaret ve ürün değişim merkezi olmasıdır, istanbul çok yakın zamanlara kadar 
bir üretim merkezi olmaktan çok bir ticaret merkezi olmuştur. Bu dunun gerek Osmanlı İmparator
luğu Döneminde ve gerekse Cumhuriyetin kuruluş yıllarında istanbul'a özel bir güç kazandırmış
tır. . ' • . • ' ' |. ' • • ' . ' 

25. imparatorluğun son dönemlerinde batı kapitalizminin gelişiminden büyük ölçüde etkile
nen ülke ekonomisi uluslararası düzeyde batı ekonomileriyle istanbul kanalıyla bütünleşmiş ve ulu
sal ekonomik ilişkiler ise İstanbul'da odaklaşmıştır. 

26. Osmanlı İmparatorluğunun 19 uncu yüzyılda dünya ekonomisi ile bütünleşmesinin yo
ğunlaşması süreci içine girmesiyle birlikte istanbul'un etki alanını örgütleme mekanizmaları da de
ğişmiştir. 
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27. İmparatorluk içinde milliyetçilik hareketlerinin gelişmesiyle birlikte imparatorluk küçül
me sürecine girmesine ve özellikle Rumeli'deki topraklarını kaybetmesine rağmen İstanbul yine de 
uluslararası bir ekonomik merkez olma işlevini sürdürmüştür. 

28. Bir dünya kenti olan İstanbul'un yukarıda belirtilen işlevlerini kaybetmesi Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında hızlanmıştır. Sovyet Devrimi, Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, 
1929 Dünya ekonomik bunalımı, İkinci Dünya Savaşı ve daha sonraki bloklaşma olgusu tarih için
de çok uzun yıllar bir dünya kenti olan ve uluslararası siyasal, ekonomik ve kültürel işlevler yük
lenen İstanbul'un işlevlerini daha da yitirmesine neden olmuştur. 

29. Ancak, İstanbul'un bu durgunluğu fazla sürmemiş ve kent özellikle 1950'lerden itibaren 
hızlı bir büyüme ve gelişme evresine girmiştir. 1993'e gelindiğinde İstanbul 10 milyonu bulan nü
fusuyla birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir konuma gelmiştir. Birleşmiş Milletler verilerine 
göre dünyadaki dev kentler arasında 25 inci sırada yer alan İstanbul, kentleşme hızı bakımından da 
dünyadaki kentler arasında ilk ona girmektedir. 

30. Kısa süren bazı dönemler dışarda tutulacak olursa, İstanbul Dünya tarihinin her dönemin
de siyasal, yönetsel, ekonomik, kültürel, ulaşımsal ve daha sayılabilecek pekçok yönleri ile büyük 
önem taşıyan Dünya merkezlerinden biri olmak özelliğini sürekli olarak saklı tutmuştur. İmpara
torluklara başkentlik yapmış olan bu kent tarihi ve doğal güzellikleri, ekonomik potansiyeli ile,bu
gün de yalnıza ülkemizin değil, Ortadoğu'nun ve Balkanların çekim merkezidir. 

31. İstanbul 'un dünya metropolleri arasında önemli ve işlevsel bir konumu vardır. Bu bağlam
da İstanbul Dünyanın bugünkü küreselleşme süreci çerçevesinde kazanmaya başladığı yeni işlev
lerin getireceği yeni yüklerin altından kolaylıkla kalkabileceği olanaklara kavuşturulmalıdır. İstan
bul Dünya metropolleri arasındaki iletişim ağına girmek ve metropoller arasındaki yarışmada yeri
ni almak zorundadır. İstanbul, bugün Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin ve Orta Asya'daki Türk 
Cumhuriyetlerinin merkezi olmuştur. 

32. İstanbul bugün sadece Türkiye'nin en büyük kenti değil, Dünyanın da en büyük kentlerin
den birisidir. Kapladığı alan ve nüfusu itibariyle Avrupa'daki bir çok ülkeden daha büyüktür. İkin
ci bin yılın sonunda komşu ülkelerin bir kısmından daha büyük bir nüfusa sahip olacaktır. Şu anda 
İstanbul'un nüfusu 10 milyondur. Kentin nüfus artışı yıllık % 4.8'dir. 

33. Ülkemizde nüfusu bir milyonu geçen kentlerin kentsel nüfus içindeki payları % 35,7'yi 
bulmaktadır. Bu durum, kentsel nüfusun belli birkaç büyük kentde yığıldığım göstermektedir. Öy
le ki bugün 35 milyonluk kentli nüfusun neredeyse üçte biri İstanbul sınırları içinde yaşamaktadır. 
1980'lere gelinceye değin, Türkiye'deki birinci büyük kent ile ikinci büyük kent arasındaki nüfus 
oranı 2.0 iken, bu oran 1990'da 3.5'a yükselmiştir. İstanbul öteki kentler aleyhine ölçüsüz derece
de büyük bir gelişme süreci içerisine girerek ülkenin tek büyük kenti olma özelliğini yakalamıştır. 
Sahip olduğu kentsel ve fiziksel koşullar gözönüne alındığında, İstanbul bugün on milyonluk nü
fusuyla optimum kent büyüklüğü ölçüsünü aşmış bulunmaktadır. İstanbul artık yalnızca bir kent ve 
bir metropol değil tam anlamıyla bir megalopoldür. İstanbul metropol olmanın çok ötesine geçmiş 
ülkenin temel gelişme odağı olmuştur. 

34. Son 40 yıl içinde İstanbul'da gerçekleşen dev boyutlardaki kentsel büyüme olgusu yete
rince yönetilememiş, istenilen şekilde yönlcndirilememiş ve etkili bir şekilde denetlenememiştir. 
Bunun sonucu olarak, İstanbul kentiçi yollan ve içmesuyu yetersiz, gecekondu semtleri ile donan
mış, cadde ve sokakları seyyar satıcılarla dolmuş, ulaşım hizmetleri gerçek gereksinimin çok geri
sinde kalmış, barındırdığı nüfusun eğitim, sağlık ve konut gibi temel gereksinimlerine çözüm üret
mekten uzak ve çevre sorunlarına gömülmüş bir kent durumuna gelmiştir. 
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35. İstanbul'da yaşanan sorunlu ve düzensiz kentleşme olgusunu genel boyutlarıyla bu şekil
de sunmanın ötesinde kentin gelişimini demografik, ekonomik ve mekansal açılardan ele almak ol
dukça yararlı olacaktır. 

İSTANBUL'UN DEMOGRAFİK DURUMU 
36. 2600 yıllık tarihi bir geçmişe sahip istanbul daha 1600'lü yıllarda yarım milyonu aşkın in

sanı barmdırmasıyla dünyanın ilk metropollerinden biri olmuştur. Öteden beri sosyal yaşamındaki 
hareketliliği yanından ekonomik ve kültürel merkez olma niteliğiyle insanların içinde yaşama iste
ği uyandırdığı istanbul'a doğru göç olayı aslında yeni bir olgu değildir. Osmanlı imparatorluğu 
döneminde Dersaadet-.e göç izne bağlıdır. Bu dönemde istanbul'un ilci yakasındaki giriş 
kapılarından İstanbul'a girmenin ve çıkmanın tezkerelere (Münir Tezkeresi) bağlandığı bilinmek
tedir. 

37. Üçüncü Selim döneminde (1566) 400 bin olan istanbul nüfusu Dördüncü Murat devrinde 
(1623), 600 bine çıkmıştır. Bu dönemde yapılan sayım sonucu 150 bin kişinin izinsiz "taşralı" ol
duğu belirlenmiş ve taşralılar ilk Macaristan seferine öncü olarak dahil edilmiştir. 

38. Üçüncü Osman döneminde (1754) İstanbul'a yerleşmek isteyenlerin lhtisap Ağalığından 
"izinname" almaları şartı getirilmiştir. İkinci Mehmet döneminde (1808) bu defa Rumeli ve Ana
dolu kesimlerinde birer kente giriş merkezi kurulmuş, gelenler burada durdurulmuş ve hemen hep
si tekrar geri gönderilmiştir. Sultan Abdülmecit döneminde ve 1844 sayımında İstanbul nüfusu 680 
bindir. Sultan Abdülaziz döneminde, yani yirmi yıl sonraki sayımda, İstanbul'un nüfusunun yalnız
ca on bin kişi arttığı görülmektedir. 

39. Anlaşıldığı üzere bu dönemlerde İstanbul'a göçü önlemenin tek yolu yasaklama yoluna 
başvurulmasıdır, önlemlerin başarılı olmasının tek nedeni de yasaklara mutlak şekilde uygun dav
ranmadır. Bu anlayış "jandarma Devleti" anlayışıdır. Bugünün anlayışı ise ekonomik ve sosyal 
Devlet anlayışıdır. İkinci Devlet anlayışı çerçevesinde istanbul'a göçü yasaklama yaklaşımının, ya 
da, aynı anlama gelebilecek olan, "özel vergi koyma" gibi yasaklayıcı önlemlerin bugün için tercih 
edilebilecek bir yol olduğunu söyleyebilmek olanağı yoktur. 

ÇİZELGE 1 
SAYIM YILLARINA GÖRE İSTANBUL NÜFUSU 

40. Cumhuriyetin 

Sayım Yılı 
1927 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 

1993 (tahmin) 
kuruluşundan sonra 

Nüfus 
806863 
883 599 
991 237 

1 078 399 
1 166 471 
1 533 822 
1882 092 
2 293 823 
3 019 032 
3 904 588 
4741890 
5 842 985 
7 309 190 

10 500 000 
1927 yılında yapılan ilk nüfus 

• 

sayımında istanbul'un 
800 binin biraz üzerinde bir nüfusu barındırdığı belirlenmiştir. 1950'li yıllann başlanna gelinceye 
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değin İstanbul'un nüfusu 1 milyon civarındadır. 1985'de yapılan genel sayımda ise İstanbul'un nü
fusu 5 milyon 843 bin ve 1990'da yapılan en son genel nüfus sayımında 7 milyon 320 bin olmuş
tur. Son sayımdan sonra geçen üç yıl sonunda İstanbul'un bugün yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa 
ulaştığı sanılmaktadır. 40 yıl içinde kentin nüfusu 1 milyondan 10 milyona ulaşmıştır. 

41. Genel nüfus sayımı verilerine bakıldığında, son beş yıllık dönemde, İstanbul nüfusunun 
her yıl yaklaşık 500 bin kişi arttığı anlaşılmaktadır. Bu durum her yıl Eskişehir kadar bir nüfusun 
İstanbul'a eklendiği anlamına gelmektedir. İstanbul'da nüfus artışı doğumdan daha çok göçten kay
naklanmaktadır. Yılda 300 binin üzerinde kişi göçle kente gelmektedir. Bu her iki dakikada bir ki
şinin İstanbul'a yerleşmesi demektir. Ayrıca göçten kaynaklanan nüfus artışının yüzdeleri itibariy
le giderek katlanarak artacağı anlaşılmaktadır. 

ÇİZELGE 2 

İSTANBUL'DA NÜFUS ARTIŞ ORANI 

Yıllar Doğumdan Göçten Toplam 
1985 2.4 1.7 4.1 
1990 2.1 2.3 4.4 

42. Türkiye genelinde ülke nüfusunun yıllık artış oranı 1985'de % 2.4,1990'da % 2.1 iken İs
tanbul'da nüfus artış oram 1985'de % 4.1'dir. 1990'da ise İstanbul nüfusunun yılda % 4.4 oranın
da ve Türkiye ortalamasının iki katında bir artış hızına ulaştığı görülmektedir. İstanbul için % 4,4 
olan bu ortalama oran İstanbul'un değişik yörelerinde aşırı derecede farklılaşarak Kağıthane'de % 
161'e yükselmekte, bu ilçeyi % 154'le Ümraniye, % 92 ile Pendik ve % 77 ile Bakırköy ile Kü-
çükçekmece izlemektedir. Bu ilçelerdeki aşırı nüfus artışını son beş yılda hız kazanan göç ve ge
cekondulaşmanın sağladığı ortaya çıkmaktadır. 

ÇİZELGE 3 

İSTANBUL'DA NÜFUS YOĞUNLUĞU 
(Km 'ye Düşen İnsan Sayısı) 

Yıllar Nüfus Yoğunluğu 
1980 852 
1985 1023 
1990 1280 
1993 1300 

2 . 

43. 5 712 km alana sahip istanbul ilinde 1985 yılında nüfus yoğunluğu 1 023 kişi/ km2 ye 
yükselmiştir. 1990 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre bu değer 1 280 kişi/km2 olmuştur. 1993'de ise 
bu değerin yaklaşık 1 300 kişi/km2 olduğu hesap edilmektedir. Nüfus yoğunluğu kentsel alan ge
nişliğine göre belirlendiğinde sözkonusu değer 3 483 kişi/km2 olmaktadır. Türkiye genelinde 
km2'ye düşen ortalama insan sayısının, yani ülke nüfus yoğunluğunun, 74 olduğu gözönüne alınır
sa, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının 18 katı olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca be
lirtmek gerekirki, Türkiye'deki toplam 829 ilçenin nüfus yoğunluğu sıralamasında ilk 46 içine Fa
tih İlçesi birinci sırada olmak üzere, İstanbul'un tüm ilçeleri girmektedir. Nüfus yoğunluğu itibariy
le ülke genelinde ikinci sırada gelen Trabzon İlinde km2'ye 1985'de 159 kişi düştüğü söylenecek olur
sa, İstanbul'daki korkunç insan yığılmasının ve aşın nüfus birikiminin boyutları daha açık bir şekil
de ortaya çıkacaktır. İstanbul tam bir insan patlaması yaşamaktadır. Edirne'den Kars'a, Samsun'dan 
Balıkesir'e kadar Anadolu'nun herbir köşesinden kopup gelenler İstanbul'u mesken tutmaktadırlar. 
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44. Yapılan sosyal araştırmalara göre, İstanbul'da yaşayan 19 ve üstü yaş nüfusun yalnızca % 
28.20'si İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da oturanların yalnızca % 11'inin hem kendisi hem de 
ebeveyni İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da yaşayıp da taşrada doğmuş olanlann geldikleri illerin 
başında Sivas yer almakta ve bu ilimizi sırasıyla Malatya, Kastamonu, Trabzon, Rize, Samsun ve 
Giresun izlemektedir. 1980 yılma kadar İstanbul'a göç ülkenin her bölgesinden olurken, bu yıllar
dan sonra göç genelde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinden 
olmuştur. 

45. İstanbul nüfusunun en az % 65'i gecekondularda yaşamaktadır. 5 milyonun üzerinde in
sanın plan dışı yerleşme alanlarında yaşadığı anlaşılmaktadır. İstanbul'daki toplam yaklaşık 1.3 
milyon konutun 250 bin kadarını oluşturan plan dışı yapılar çoğunluğu göç yoluyla kente gelenler 
olmak üzere kent nüfusunun yarıdan fazlasını barındırmaktadır. 

46. Öte yandan İstanbul nüfusunun yansından fazlasını çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. 
0-18 yaş grubu kent nüfusunun % 40'ı kadardır. Buna bakarak İstanbul nüfusunun ülke geneline 
göre daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilmek olanaklıdır. 

ÇİZELGE 4 

İSTANBUL NÜFUSUNUN YAŞLARA GÖRE DAĞILIMI 

Yaş Grubu Yüzdesi 
0-18 40 

19-26 13 
26-36 12 
36-46 11 
46-56 11 
56 + 7 

ÇİZELGE 5 
İSTANBUL HALKININ EĞİTİM DURUMU 

Okur-Yazar Olmayan % 5 
Diplomasız % 5 
ilkokul Mezunu % 38 
Ortaokul Mezunu % 11 
Lise Mezunu % 28 
Üniversite Mezunu % 8 

47. İstanbul'da 19 yaş ve üstü nüfusun eğitim durumuna bakıldığında lise düzeyinin altında 
eğitim ve öğrenim görenlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu görülmektedir. Bu durum İstan
bul'a göç edenlerin çoğunun eğitimsiz kişiler oldukları gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

48. İstanbul'da aşırı nüfus birikimine yol açan ana olgu göçtür. İstanbul'da göç olayı başlıba-
şma bir sorun olmakla birlikte, yerleşme ve gecekondu, trafik ve ulaşım, eğitim, güvenlik ve çev
re gibi diğer sorunlan yaratan bir temel etmen olarak da ortaya çıkmaktadîr. Her yıl, kente yeni ge
len en az 300 bin kişiyi barındırmak için 80 bin konut, bu konutlann yapılacağı parselasyonu, elekt
riği, yolu, kanalizasyonu, içmesuyu, ulaşım ağı ve öteki tüm altyapısı ve üst yapısı tamamlanmış 
konut arsası, eğitim-öğretim için 50 ilkokul, 26 ortaokul, 6 lise ve istihdamı sağlamak için de 35 
trilyon liralık yatırım yapılması gerekmektedir. Bu gerekenler yapılamadığı için kaçak yapılaşma
lar, arazi işgalleri ve sağlıksız yerleşmeler oluşmakta; verimsiz ve marjinal işlerde çalışanlar ve iş-
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sizler sokakları doldurmakta, kaliteli eğitim ve öğretim yapılamamakta ve ulaşım ömür törpüleyi-

ci bir durumda bulunmaktadır. 

49. İstanbul'a göçün nedenlerini dört ana noktada toplamak olanaklıdır: 
1. İşsizlik, 
2. Yatırım isteği, 
3. Nüfus artışı, ve 
4. Daha iyi ve rahat yaşama arzusu. 

50. İstanbul'un karşılaştığı göç sorunu esasen ülkenin kalkınmasından kaynaklanan yapısal 
değişimlere bağlıdır. Bu yapısal değişimlerin en önemlisi de ekonomik yapıda meydana gelen de
ğişimdir. Ülkemiz tarımsal ve kırsal bir karakterden, büyük bir hızla endüstriyel ve kentsel bir ka
raktere kaymaktadır. Endüstrinin ulusal hasıla ve ihracat içindeki payı yükselmektedir. Hammad
de kolaylıkları, ulaşım ağlarının çekiciliği ve çok büyük bir tüketim merkezi olması nedeni ile İs
tanbul endüstrinin yerseçiminde oldukça elverişli olanaklar önermektedir. İşte bu noktada emek-
yoğun nitelikli endüstrileşmenin işgücüne olan talebi çok yükseklere çekmesi sonucunda ortaya çı
kan işgücü talebi, İstanbul'a doğru önemli bir içgöçü tahrik etmekte, özendirmekte ve yeni gelen
lerle birlikte çok ciddî kentsel sorunlar ve hizmet gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. 

51. Görüldüğü gibi İstanbul'a göçün temel nedeni ekonomiktir. Ülke endüstriyel kuruluşları
nın % 38'ini ve ticarî işletmelerin % 55'ini elinde tutan ve ülkenin vergi gelirlerinin % 40'ını sağ
layan İstanbul çok önemli bir ekonomik merkezdir. Ekonomik alandaki bu büyük canlılık dolayı
sıyla İstanbul'da kişi başına düşen ulusal gelir ülke genelinden 3-4 katı bir fazlalık göstererek 6 000 
doları bulmaktadır. 

52. İstanbul'da kişi başına düşen ulusal gelirin ülke ortalamasının 3-4 katının üzerinde olma
sı ve çalışma hayatındaki yoğunluk ve istihdam kapasitesinin fazlalığı her yıl 300 binin üzerinde 
kişinin değişik yörelerden İstanbul'a göç etmesi sonucunu doğurmaktadır. Ortaya çıkan bu iç göç 
olgusu hızlı kentsel büyümeye ve bunun sonucu olarak da hizmete karşı talebin aşırı ölçüde artma
sına yol açmaktadır. 

53. İstanbul ve benzeri büyük kentlere gerçekleşen göç olgusunu artıran bir başka neden de 
Batı Avrupa ülkelerine yönelmiş dış göçün 1980'li yıllarda hemen hemen durmuş olmasıdır. 

54. Diğer taraftan, kendilerine ait olmayan arazileri, gereksinimi olanlara pazarlayarak büyük 
kazançlar sağlayan "kent ve arazi mafyası"nın desteği ile gecekondu sahibi olanlar da sık sık çıka
rılan imar aflanndan yaraılanmaktadırlar. Bu yolla sağlanan büyük kazançlar bile tek başına göçü 
özdiren önemli bir neden olmaktadır. 

55. Tüm bu yalın gerçekler yanında, ulusal düzeyde bazı önlemlerin alınamamış olması da 
göçün önlenememiş olmasında pay sahibidir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır : 

1. - Ulusal kalkınma planları ile bağlantılı bölge planlarının yapılıp uygulamaya konulmama
sı, 

2. - İstanbul gibi metropoliten nitelikli kentler çevresinde uydu kentlerin oluşturulamaması, 
3. - Özendirme önlemlerine ülke genelinde dengeli endüstrileşmeyi sağlayacak şekilde işler

lik kazandırılamaması, 
4. - Hayvancılığın yapıldığı bölgelerde, bu alanda batı standartlarına uygun hayvancılık pro

jelerinin geliştirilip yerleştirilmesinin sağlanamaması, hayvan ihracatının özendirelememesi, 
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. 5. - Tarım ve hayvancılık yapılan bölgelerde tarıma ve hayvancılığa dayalı emck-yoğun en
düstri kuruluşlarına Devlet desteğinin sağlanamaması, 

6. - El sanatlarının yeterli düzeyde geliştirilip desteklenmemesi, 

7. -r Ülkenin göç veren bölgelerindeki pazar olma özelliklerine sahip kent ve kasabaların çev
re ülkelerle yapılan ticarî etkinliklerde bir ticaret merkezi konumuna getirilmek üzere depo, antre
po, havaalanı ve liman gibi tesislerle donatılmaması, 

8. - Göçün önlenmesi için ülke düzeyinde gerekli yatırımlar için iç ve dış maddî kaynak sağ
lanamaması, 

9. - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeterli güven ortamının meydana getirilememesi, 

56. Özet olarak belirtmek gerekirse, hızlı nüfus artışım denetim altına alacak önlemlere yete
ri kadar uygulanabilme şansı verilmiş olsa idi İstanbul'a göç ülke için bu denli önemli boyutlara 
ulaşan ve ağır sorunlar yaratan bir olgu durumuna gelmeyebilirdi. 

57. istanbul düzeyinde aşağıda sıralanan düzenlemelerin yapılmamış olması da göçün yol aç
tığı sonuçların son derece ağır olmasına yol açmıştır : 

1. - Kentin güncel ve geçerli bir nazım planının olmaması, 

2. - Nazım planda belirtilen yerlerde, göçle gelenlere belli bir para karşılığı verilmek üzere alt
yapısı ve persalesyonu yapılmış konut alanları veya göçle gelenlerin benimseyeceği nitelikte toplu 
konut üretilmemesi, 

3. - Taşınmaz mal rant artışlarının kamuya yansımasının sağlanamaması, örneğin, yeni imara 
açılan arazilerin artan değerlerinin vergilendirilememesi, 

4. - ihmali olanlarla, yetkilerim kötüye kullananlar ve hiç kullanmayanlar için etkin bir dene
timin sağlanamaması, 

5. - Genel idare, yerel yönetimler ve özel sektör arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizma
ların oluşturulamaması. 

58. Kuşkusuz ülke genelinde ve istanbul özelinde yukarıda sıralananlar yapılabilseydi, bugün 
istanbul ülkenin sosyo-ekonomik yükünü sırtlamak durumunda kalmayacaktı. 

İSTANBUL'UN MEKANSAL DURUMU 

59. Birçok bakımdan Türkiye'nin en önemli ili olan İstanbul yerküre üzerindeki yeri açısın
dan da, kuşkusuz, dünyanın önemli noktalanndan biridir. İlin, Karadeniz'i Marmara Denizli'yle 
birleştirirken, Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını birbirinden ayıran, yeryüzünün önemli su yollanndan 
biri olan İstanbul Boğazı'nın iki yakasında da topraklan vardır. İli Kuzeyde Karadeniz, doğuda Ko
caeli Sıradaglan'nın yüksek tepeleri, güneyde Marmara Denizi ve batısında Ergene Havazsımn su 
aynm çizgisi sınırlamaktadır. 

60. İl doğu ve güneydoğusunda Kocaeli 'nin Karamürsel, Gebze, Merkez ve Kandıra ilçeleriy
le, güneyde Bursa'mn Gemlik ve Orhangazi ilçeleriyle, batı ve kuzeybatıda Tekirdağ'ın Çorlu, 
Çerkezköy ve Saray ilçelerinin yanısıra, Kırklareli'nin Vize ilçesi ile çevrilidir. 

61. Doğu Marmara kentsel yoğunluk bölgesini içine alan yerleşmeler sisteminin ana çekirde
ğini oluşturan istanbul İli ülke nüfusunun yaklaşık 1/6'sını oluşturan on milyona yakın inşam ba-
nndıran, Türkiye'nin en kalabalık yerleşmesi, uluslararası nitelikte tek metropolü ve etki alanı ba
kımından da ülkenin en üst kademe yerleşme merkezidir. 
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62. Türkiye'nin kentsel nüfusunun 1/3'ünün yaşadığı Doğu Marmara altbölgesinin merkezi 
olan İstanbul gerek nüfus büyüklüğü ve mekânsal yaygınlığı, gerekse kentsel işlevlerin zaman ve 
mekân içerisinde kazandığı süreklilik açısından metropoliten bir merkez görünümü kazanmıştır. 
Batıda Silivri'den, doğuda Gebze'ye uzanan, 60 km yarıçaplı bir çember içinde kalan bu metropo
liten alanın yüzölçümü 6 000 km2'yi bulmaktadır. İstanbul'un kentsel yerleşme alanı, bir ucundan 
diğer ucuna, doğu-batı doğrultusunda 200 km'yi aşmaktadır. 

63. Doğu Marmara kentsel yoğunluk bölgesinin ana çekirdeğini oluşturan İstanbul, bu duru
muyla omurgası doğu-batı doğrultusunda Çorlu-Tekirdağ'dan Adapazan'na dek yayılan ve birlik
te kentleme sürecine girmiş, birden çok kentten oluşan bir "konürbasyon" zincirinin merkezinde 
yer almaktadır. Yeryüzünün yoğun yerleşmelere elverişli bir kuşağında yer alan İstanbul, doğu ile 
batımn, Asya ile Avrupa'nın bir arakesitindedir. Üzerinde yer aldığı su yollan sistemiyle belirli ku
zey ülkelerini Akdeniz'e bağlamaktadır. Yüzyıllarca İstanbul'un doğal bir liman ve bir ticaret mer
kezi olarak gelişmesine olanak veren su yollarının yanısıra, topografyası, iklimi ve bitki örtüsü de 
büyük bir yerleşmenin oluşumuna çok elverişlidir. Marmara kıyılarında denizden yükseltisi 100 m 
dolaylarındaki düzlük bir alanda yer alan İl'de röliyef ulaşım ve yerleşmeyi engellemeyecek tür
dendir. İlin yerleşim odağını oluşturan İstanbul kenti, su yollan üzerindeki çekirdek çevresinde 
Marmara kıyılarında uzanan 10 km genişliğinde ve 100 km uzunluğunda bir şerit üzerinde, batı-
doğu doğrultusunda ve merkezden uzaklaştıkça yoğunluğu azalan çizgisel bir kent biçiminde ge
lişmektedir. 

64. Bu çizgisel gelişme çok merkezliliği de beraberinde getirmekle birlikte İstanbul'da eski
den beri kent merkezi olarak nitelendirilebilecek olan asıl bölge, su yollanyla birbirinden ayrılan 
üç çekirdekten oluşur: güneybatıdaki tarihî suriçi bölgesi, kuzeybatıda Galata-Pera bölgesi ve do
ğuda Üsküdar-Kadıköy bölgesidir. 

65. Göç yoluyla gelen nüfus, kent merkezine sığamaz olunca, yerleşme alanlarını genişlete
rek,' eski İstanbul'u oluşturan Eminönü, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini sırtla
yan bu kent merkezlerine eklenen yeni kentsel alanlar ve gecekondu bölgeleri meydana getirmiş
tir. Kent merkezinin oturma ve endüstri yerleşmeleri için çekici olmaktan çıkması sonucunda 
önemli bir yörekentleşme (banliyöleşme) hareketi başlamıştır. Böylece İstanbul iki yakada 100 
km'lik bir kıyı boyunca uzanırken, üç yanından nüfusunun yansından fazlasını barındıran gecekon
dularla kuşatılmıştır. 

66. Oysa, 1940'larda eski İstanbul dediğimiz Fatih yöresinde insanlar adeta surların içinde ya
şamıştır. Bu yıllarda evlerin çoğu iki katlı ve ahşaptır ve kagir evler yalnızca Laleli ve Beyazıt ci-
vannda vardır. Yeşilköy, Bakırköy, Eyüp, Rami bu yakanın uzak semtleridir. Beyoğlu yakası Ka-
raköy'den başlar ve Şişli, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'da biterdi. Boğaz'ın Rumeli yakasındaki Orta-
köy, Bebek, Emirgan, İstinye, Sanyer ve Adalar İstanbul'un yazlık ve dinlenme merkezleridir. Ka
dıköy merkezinden sonraki semtler Kızıltoprak, Göztepe, Caddebostan, Erenköy, Bostancı birbi
rinden kopuk yerleşim yerleri olmuştur. 

67. İstanbul'da endüstri yalnızca Haliç'teki tersaneler, Eyüp'teki feshane, Silahtarağa'da 
elektrik santralı, Bakırköy'de bez fabrikası, Paşabahçe ve Beykoz'daki iki fabrika ile özel sektöre 
ait üç-beş küçük işletmeden ibarettir. 1950'li yıllarda Demokrat Parti'nin endüstrileşme atağını 
İstanbul'dan başlatması ile Topkapı dışı, Halic'in iki yakası, ve Kâğıthane bölgeleri irili ufaklı fab
rikalarla dolmaya başlamıştır. Kadıköy yakasında Haydarpaşa'dan Gebze'ye kadar uzanan yol şe
ridinin iki yanı endüstri bölgesine dönüşmüştür. 5-6 yıl içinde buraya yüzlerce fabrika yapılmıştır. 
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Anadolu insanı ilk önce bu fabrika inşaatlarında ve daha sonra da açılan fabrikalarda çalışmak üze
re akın akın istanbul'a gelmeye başlamıştır. 

68. Bu yıllara kadar bir milyonu geçmeyen İstanbul nüfusu 2-2.5 milyonu bulunca konut sı
kıntısı başgöstermeye başlamış ve Zeytinburnu, Topkapı dışı, Ankara Asfaltının iki yanı ilk gece
kondularla dolmaya başlamıştır. İstanbul'daki ilk ciddî düzensiz yapılaşma olayı ise 1950'li yılla
rın başında Balkanlar'dan başlayan büyük göç sonrası Eyüp sırtlanna yapılan derme-çatma, kerpiç 
evlerle ortaya çıkan Taşlıtarla semtinde meydana gelmiştir. 

69. 1950'lerde başlayan gecekondulaşma süreci Zeytinburnu, Kağıthane ve Alibeyköy'ü ile 
Gazi Osman Paşa İstanbul'un ilk gecekondu semtleri olarak ortaya çıkmıştır. 

70. Hızlı göçün yolaçtığı nüfus artışı İstanbul'un yerleşme sorunlarının çözümlenmesi açısın
dan iki çözüm modeli yaratmıştır. Bunlar "gecekondulaşma" ve "apartmanlaşma" olgularıdır. Bu 
bağlamda, bir yandan gecekondu niteliğinde, izinsiz, kaçak, içmesuyu, kanalizasyonu, elektriği ve 
yolu kısaca altyapısı tamam olmayan alanlarda konutlar ve hatta imalathaneler ve fabrikalar yapı
lırken öte yandan aym dönemde kent merkezinde eski binalar yıkılıp yerlerine çok katlı apartman
ların yapılması yoluna gidilmiştir. Şehir içindeki iki katlı ve bahçeli, ahşap evler büyük bir süratle 
yap-satçı müteahhitler tarafından yıkılmış ve yerlerine 6-7 katlı kagir evler yapılmıştır. Sonuçta alt
yapıya hiç dokunulmadan aynı semtlere eski nüfusun 5-6 katı yeni nüfus yığılmıştır. Bu nüfus yı
ğılması sırasında yoğun bir yapılaşma ile karşı karşıya kalan eski İstanbul'u oluşturan Eminönü, 
Fatih, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ilçeleri geleneksel yerleşim özelliklerini yitirerek adeta 
birer beton yığını konumuna dönüşmüştür. Kadıköy gibi yakın bir döneme değin sayfiye düzenini 
koruyan ve çok sayıda köşk ve konağın bulunduğu bu semtler köklü biçimde görünüm değiştirmiş
lerdir. 

71. Artan nüfusa mevcut yollar yetmez olunca Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Sirkeci-Yeşil
köy Sahil Yolu, Yıldız Yokuşu gibi kentin ana ulaşım arterlerini oluşturacak yeni yollar yapılmış
tır. 

72. 1950'lerde başlayıp 60'lı yıllarda süren bu gelişmeler sonucu çoğu endüstrinin gelişme 
bölgeleri çevresinde yer alan Küçükmustafapaşa, Beykoz, Büyükdere, Fikirtepe ve Hisarüstü semt
leri göçlerle oluşan ve birer kentsel yerleşme niteliği kazanan gecekondu bölgelerinden yalnızca 
birkaçı olarak kentin bugünkü çarpık dokusu içindeki yerlerini almışlardır. 

73. Kentin nüfus artışının hızlanmasından sonra geçen 20 yıl içinde, yani 1970'li yıllara ka
dar, istanbul ve çevresinde oluşan sorunlar bir metropolisten çok, bir yağ lekesi biçiminde büyü
yen hızlanmış bir endüstri kentinin özelliklerini sergilemiş ve kentteki konut dokusu endüstri ve 
hizmet sektörüne hizmet veren bir işlev yerine getirmeye başlamıştır. 

74. Bu doku uluslararası önemde işlev yapacak bir metropolisin özelliklerini yansıtmaktan 
uzak bir görünüm sergilemektedir. Ne varki, 1970 sonrası gelişmeleri anlık kararlara dayalı bir ye
rinden yönetimi ve buna dönük mekân örgütlenmelerini gündeme getirmiştir. Rant sağlama ve rant
tan kaçınma çabalarının ortaya çıkardığı bu durum kent makroformunu tüm tarihsel ve çevresel de
ğerleriyle tahrip ederek kenti belli bir kimliği olmayan bir görünüme doğru sürüklemiştir. 

75. 1970'lerin başında Birinci Boğaziçi Köprüsü inşaatı başlayınca, açılan çevre yollarının iki 
tarafı da planlanmamış ve yerleşim alanları kendi kaderlerine terkedilmiştir. Boğaz Köprüsünün 
çevre yolları üzerinde sınaî ve ticarî etkinliklerin başlaması ve arsa değerlerinin artışı, çevredeki ta
rım arazilerinin hisseli tapu uygulamalarıyla kentsel arsaya dönüştürülmesine ve gecekondu bölge
lerinin kuzeye doğru kaymasına yol açmıştır. Böylece Dudullu, Ümraniye, İstinye ve Yeniköy 
semtleri yoğun bir yerleşmeye uğramıştır. 
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76. 1980'lerde İstanbul'a hücum daha da artmıştır. Birinci köprü olayından yeterince ders 
alınmadığından ikinci köprü çevre yolları ile E-6 ve TEM yollarının iki yakası da plansız ve başı
boş bir yerleşime açılmıştır. Sonuç olarak İstanbul altyapısız, yolsuz, susuz ve sürekli yapım halin-
deymiş gibi görünen binalarla dolup taşmıştır. 

77. Böylece İstanbul'un gecekondu semtlerine son altı yılda Sultanbeyli, Küçükarmutlu, Ya
kacık ve Beykoz sırtları, Pendik'te Aydos ve Dolayoba, Sanyer'de Çırçır Deresi, Şişli'de Ayazağa 
ve Alibeyköy sırtları eklenmiştir. Bu semtlerin büyük bir bölümü Hazineye ait topraklar üzerinde 
ve İstanbul'un su gereksinimini karşılayan barajlar havzalarında yeralmaktadır. 

78. İstanbul metropoliten alan bütününde kentsel nüfusun belediye sınırlan dışına yayılması 
sonucunda kentin çevresindeki kırsal alanlarda meydana gelen denetimsiz, kaçak, sağlıksız ve be
lediye hizmetleri ulaşmayan yerleşmeler oluşmuş ve bu yerleşmeler politik baskılarla bağımsız be
lediye statüsüne kavuşmuşlardır. Bu belediyelerden, Sultanbeyli örneğinde olduğu gibi, ilçe bele
diyesi statüsüne geçen bile olmuştur. 

79. Konut gereksiniminin ötesinde rant sağlamayı amaçlayan bu gelişmeler orman alanlannı, 
su havzalarını ve ekilebilir verimli topraklan hızla yok etmekte ve kentin ekolojik dengesini ve es
tetik görüntüsünü bozmaktadır. Hazine, belediyeler, orman idareleri, vakıflar ve hatta özel kişiler 
maliki oldukları arazilerinin "mafya" adı verilen çıkar gruplarınca gasp edilmesine engel olama
maktadırlar. Yasak yapılara kamu hizmeti götürülmesi, imar aflan, denetimsizlik ve kaçak yapılaş
mayı önleme konusundaki kararsızlık bu olumsuz gelişmelerin ivme kazanmasına neden olmakta
dır. 

80. İstanbul ve çevresi için şimdiye değin bir bölge planı yapılmamış olması, bir çevre düze
ni planının hazırlanmamış olması ve nazım planının çok geç yapılmış ve yetersiz olması hızlı gö
çün yarattığı hızlı kentleşmeyi denetleyememiş ve yönlendirememiş ve sonuçta da plansız ve dü
zensiz bir yerleşim görünümü ortaya çıkmıştır. 

İSTANBUL'UN EKONOMİK DURUMU 
81. Gerek İstanbul özelinde ve gerekse ülkedeki kentleşme genelinde göz önünde tutulması 

gereken ana unsur kalkınma ve kalkınma sonucu ortaya çıkan yapısal değişmelerdir. Sosyo-ekono-
mik yapımızdaki temel değişim ekonomik alanda olmuş ve tarım sektörüne dayalı ekonomik yapı, 
endüstriyel ve hizmet sektörüne dayalı bir konuma dönüşmüştür. 

82. Büyük bir tüketici nüfus topluluğuna yakınlık ve kara, deniz ve hayvayolu ulaşımı bakı
mından en uygun yerde bulunmak gibi etmenler İstanbul'u endüstriyel yerseçimi açısından çok uy
gun bir merkez konumuna getirmektedir. Bu noktada emek-yoğun nitelikli endüstrileşme İstan
bul'u işgücüne aşın talep yaratan bir yerleşim yeri durumuna sokmaktadır. 

83. İstanbul'daki sorunlann ana kaynağını bölgedeki aşırı endüstrileşme oluşturmaktadır. Ül
ke endüstrisinin yaklaşık 1/3'ü (% 34) ve yine üretilen katma değerin bir o kadan (%37), nüfusu 
ülke nüfusunun ancak 1/6'i olan İstanbul'da gerçekleşmektedir. Ülkedeki vergi gelirlerinin % 40'ı 
da İstanbul'dan elde edilmektedir. Yine ticaret hacminin % 55'ine İstanbul sahiptir. 1992'de İstan
bul'da yaratılan Gayri Safı Yurtiçi Hâsıla yaklaşık 50 milyar dolardır. Ülkede kişi başına düşen 
ulusal gelir 2 600 dolar kadarken, İstanbul'da, Türkiye ortalamasının üç katı düzeyine çıkarak, 
6 000 dolan bulmaktadır. İstanbul İli bu düzeydeki geliriyle Avrupa ülkelerine koşut bir görünüm 
kazanmaktadır. 

84. İstanbul'a ilişkin ekonomik bazı veriler aşağıda sıralanmıştır. Bu veriler kentin ekonomik 
büyüklüğü hakkında fikir verecektir. 
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ÇİZELGE 6 
EKONOMİK VERİLER 

Kentte Bulunan Fabrika Sayısı 
İşçi Sayısı 
İthalatçı Firma (İTO'ya kayıtlı) 
İhracatçı Firma (İTO'ya kayıtlı) 
İstanbul Ticaret Odası Üye sayısı 
Banka Şubesi 
Döviz Bürosu 
Uluslararası Nakliye Firması 
Otel sayısı 
Kuyumcu 

7000 
1007 290 

30 000 
40000 

153 892 
1300 
3 000 

148 
1000 

10 000 
85. İstanbul'un bu ekonomik üstünlüğü tarımda makineleşme ve hızlı nüfus artışı nedeniyle 

kırsal kesimde açığa çıkan işgücü için önerdiği daha iyi iş, daha iyi eğitim ve daha iyi sağlık hiz
metleri gibi sosyal hizmetlerle birlikte önemli bir çekim merkezi olmasına yetmektedir. 

86. Türkiye'nin sosyo-ekonomik açıdan en gelişmiş ili olan İstanbul 'un ekonomik yapısını in
celemek, bir anlamda Türkiye'nin ekonomik gelişmesini de irdelemek demektir. Ancak, İstanbul 
Türkiye genelindeki gelişmenin bir simgesi ve en tipik bir örneği olmakla birlikte genelden olduk
ça farklılaşmış bir parçadır. İstanbul'daki ekonomik yapımn, ilişkilerin ve göstergelerin en temel 
niteliğim "büyüklük" oluşturmaktadır. Türkiye ölçeğinde ele alındığında, İstanbul'un payı tüm il
lere göre çok daha büyüktür. Ülke endüstrisinin 1/3'ünün içinde yeraldığı İstanbul, yine ülke en
düstri sektöründeki istihdamın 1/3'ünü yaratmakta ve Türkiye ithalatının 1/3'ünü ve ihracatının 
1/5'ini gerçekleştirmektedir. Ülkedeki toptancı ticarethanelerinin yarıya yakım yine İstanbul'da 
bulunmaktadır. Ülkedeki en büyük holdingler, en büyük bankalar ve en büyük şirketler yine hep 
İstanbul'dadır. 

87. Bu büyük olma niteliğini Osmanlı Döneminde de taşıyan İstanbul, Cumhuriyetten sonra 
Başkent olma özelliğini kaybetmiş olmasına karşın, ekonomik ve sosyal alandaki üstünlüğünü sür
dürmüştür. Osmanlı Döneminde de bir imalat ve ticaret merkezi olan İstanbul, İmparatorluğun son 
dönemlerinde batı kapitalizminin gelişiminden oldukça etkilenen ülke ekonomisinin batı ekonomi
leriyle bütünleşmesini sağlamıştır. Geleneksel imalat endüstrisi büyük ölçüde gerileyen, Batı için 
hammadde üreten ve Batının endüstri ürünlerini tüketen Osmanlı toplumunda İstanbul tüm bu iliş
kilerin yönetim ve denetim merkezi olma işlevini yüklenmiştir. Cumhuriyet döneminde de İstan
bul'un bu işlevi değişmemiş ve hatta büyüyen bir ölçekte devam etmiştir. 

88. Ülkenin en büyük endüstri merkezi, ülke çapında en üst kademe hizmet sunan ticaret mer
kezi ve en büyük dışalım limanı olan İstanbul'da, ülke çapında üretim ve dağıtım kararlan ile de
netleme işlevlerinin yoğunlaştığı "merkezî iş alanı" uzun süre tarihî sur içinde yer almıştır. Ancak, 
İstanbul'un hızlı büyüme süreci içinde "merkezî iş alanı" sur içinden sur dışına taşmış ve önce Ka-
raköy-Galata yönünde, giderek Taksim, Şişli, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Bakırköy'de bölgesel 
yeni iş merkezleri ortaya çıkmıştır. "Merkezî iş alanı" sur içinden dışına taşmış olmakla birlikte, 
sur içi bölgesi hâlâ üniversitelerin (Beyazıt), hastanelerin (Aksaray-Topkapı arası), basın-yayın ve 
iletişim hizmetlerinin (Cağaloğlu), kent yönetiminin (Saraçhane) ve turizm (Sultanahmet) işlevle
rinin ana merkezidir. 
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89. Ekonomik alanda ülkenin merkezi olan İstanbul'un toplumsal hizmetler alanında da 
önemli bir işlevi vardır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin üst düzeyde uzmanlaşmış kuruluşlarca ve 
tüm ülke çapında verildiği İl'de hemen tüm göstergeler ülke ortalamalarının üstündedir. Ülke ge
neline göre çok gelişmiş olan bu hizmetler yine de yetersiz düzeyde kalmaktadır. Özellikle çevre 
sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri nüfusun gerçek gereksinimini karşılamaktan çok uzaktır. 

90. Ekonomik gelişmişlik düzeyinin bir yansıması olarak İl'de sosyal güvenlik uygulaması da 
oldukça gelişmiştir. Sosyal güvenlik kapsamında olanlar Türkiye genelinde çalışan nüfusun 
113'ünü oluştururken bu oran İstanbul'da 2/3'tür. Sendikal gelişme için de benzer nitelemeler ya
pılabilir. Ülke endüstrisinin 1/3'ünün bulunduğu bu İl'de, sendikacılık politik ortamdaki daralma 
ve gevşemelere bağlı olarak gerilemişse de, gerek Osmanlılara değin uzanan tarihsel geçmişi ve ge
rek toplumsal ve kültürel ortamın canlılığı nedeniyle ülke genelindeki sendikal hareketi belirleyen 
bir niteliğe erişmiştir. 

91. Sorunların özünü, Türkiye'de endüstrinin ülke genelinde dengesiz dağılması, batıda ve 
özellikle de İstanbul ve çevresinde yoğunlaşması oluşturmaktadır. Endüstriyel yer seçiminin belli 
bir disipline bağlı olmaktan çok piyasa mekanizmalarına bağlı olması yanında, bölge planlaması 
kavramının kurumsal bir ifadesini henüz bulamamış olması bu duruma yol açmaktadır. Bölgede en
düstrileşmenin aşırı yoğunlaşmasıyla ilgili politikalar oluşturulmadığı gibi, endüstriyel kuruluşla
rın il düzeyindeki yer seçiminde de plansızlık ve denetimsizlik vardır. Organize sanayi bölgeleri
nin yetersizliği ve kent planlamasında alan kullanımının bölgeleme yaklaşımı aracılığıyla disipline 
edilememesi nedeniyle gelişmelerin önemli sorunlar yaratması engellenememiştir. 

- 92. Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da ekonomik sorunların önde gelenlerinden birisi 
işsizliktir. Artan nüfusu istihdam etmek için her yıl 35 trilyon liralık yatırım yapılması gerekmek
tedir. Kentleşen nüfusun çalıştırılmasına olanak verecek temel endüstri yatırımlarının yapılamama
sı yüzünden işgücünün marjinal mesleklerde ve türlü hizmet dallarında yığılması önlenememiştir. 

93. İstanbul'daki ulaşım sorunu, trafik tıkanıklığı ve yolların yetersizliği, kentsel bölge içeri
sinde ve yakınlarında alan bulma sıkıntısı, var olan toprakların maliyetinin aşırı yüksekliği, endüst
riyi İstanbul çevresinde yayılmaya zorlamıştır. Sonuçta kırsal niteliğini görece koruyan Çatalca, Si
livri, Şile ve Yalova da giderek bu konumlarından uzaklaşmışlar ve birer endüstri merkezi olmuş
lardır. Böylece kente ve kenti çevreleyen bölgeye tümüyle ekonomik etkinlikler egemen olmuştur. 
Başta Adapazarı ve Kocaeli olmak üzere komşu iller de bu yayılmadan paylarını almışlardır. Özel
likle Avrupa'dan gelen uluslararası transit karayolu çevresinde ve karayoluna kısa bağlantısı bulu
nan yörelerde endüstri kuruluşlarının yoğunlaştığı görülmüştür. 

İSTANBUL'DA KENTSEL SORUNLAR 
ULAŞIM VE TRAFİK 
94. İstanbul Valiliğince kentin en önemli sorunlarının saptanması amacıyla yapılan bir anket

te trafik ve ulaşım sorunu kentin en önemli sorunu olarak belirlenmiştir. İstanbullu işine, okuluna, 
alışverişe, eğlence ve mesire yerlerine gidip gelmesi sırasında, kısaca günlük yaşamının önemli bir 
bölümünde ulaşım ve trafik sorunuyla karşı karşıyadır. Ulaşımın sağlanmasındaki güçlükler ve tra
fik kazalarındaki ölüm, yaralanma ve maddî hasarlarla maruz kalınan önemli ekonomik kayıp ve 
zararlar yanında park yeri bulmakta karşılaşılan sıkıntılar da sorunun güncelliğini korumasına ne
den olmaktadır. Ulaştırma ve trafik sorunları yolaçtığı maddî zararlar ve işgücü kaybı dışında, hal
kın psikolojik yapısı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle iş verimini de düşürmektedir. Bu neden
le yetişkinler eğlenme ve dinlenme ve öğrenciler ise ders çalışma saatlerinin önemli bir kısmını yol-
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larda geçirmektedir. Ortalama bir İstanbullu günün yaklaşık dört saatini ulaşıma ayırmaktadır, is
tanbul'da ulaşım ve trafiğin içinde bulunduğu durumu gösteren bazı istatistiksel bilgiler aşağıda ve
rilmiştir : 

ÇİZELGE7 

ULAŞIM VE TRAFİK VERİLERİ 
Yol ağı uzunluğu 
Kavşak sayısı 
Sinyalize edilen kavşak 
Trafiğe kayıtlı araç 
Hergün trafiğe çıkan yeni araç sayısı 
Taksi sayısı 
Bir taşıta düşen kişi 
Kapalı otopark sayısı 
Açık otopark sayısı 
Otopark kapasitesi 
Sürücü belgeli kişi 
1992 yılı trafik kazası 
1992 hayatını kaybeden 
Trafik polisi sayısı 
Trafik polisi/kişi 
Trafik polisi/araç 
Gündüz trafik ekibi sayısı 
Gece trafik ekibi sayısı 
Günlük yolcu sayısı 

Sefer halindeki araç sayısı 
Her ay yapılması gereken yol 

3 594 km. 
1050 
350 
985 501 
400 
16 650 
9 kişi 
44 
231 
30 000 
1 534 643 
41316 
426 
1385 
9 000 
1046 
60 
22 
5 milyon 

400 000 
48 km. 

% 89.3 karayolu 
% 5.6 demiryolu 
% 5.1 denizyolu 

95. İl nüfusunun her yıl 500 bin artmasına karşılık artan gereksinimi karşılayacak ölçüde ula
şım ve trafik hizmetlerinin gelişmiş olduğunu ifade edebilmek olanağı yoktur. Bunun sonucu ola
rak İstanbul'da ulaşım hizmetleri gerçek gereksinimin çok gerisinde kalmış ve trafik akışı belli sa
atlerde oldukça yavaş işleyen bir konuma erişmiştir. 

96. Ülkemizde trafik düzenlemesi 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa göre yürütülmekte
dir. Ancak, İstanbul'da 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun ile de 
kentin ulaşım ve trafik sorunlarının çözümlenmesinde 2918 sayılı Yasada belirtilen mülkî idare 
amirlerine ek olarak Büyükşehir Belediyesine de kimi yetkiler verilmiş bulunmaktadır. 3030 sayı
lı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi içerisinde bir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) oluş
turulmuş ve ulaşımla ilgili görev ve sorumluluk verilmiştir. 2918 sayılı Kanun ile de İlçe Trafik 
Komisyonları ile İl Trafik Komisyonu kent trafiğinin ve ulaşımın düzenlenmesinden sorumlu kı
lınmıştır. 

97. Her iki kanun birlikte uygulama alanına konulduğunda kentin trafiğini düzenleyen İl ve 
İlçe Trafik Komisyonları ile UKOME gibi birimlerin birbirinden farklı çalışmaları yetki ve görev 
geçişmelerine ve hizmet karmaşasına neden olmaktadır. 
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98. Kanunlardan kaynaklanan ve yukarda özetlenen hukuksal karmaşadan başka olarak İstan
bul'da toplu taşım ile görevli birden fazla kuruluşun bulunması bu hizmetin yerine getirilmesinde 
önemli eşgüdüm ve işbirliği sorunları yaratmaktadır. İstanbul İlinde toplu taşım ile görevli kuruluş
lar şunlardır: 

1.-Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü 
2. - Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
3. - TCDD Baş Müdürlüğü 
4. - Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri Şirketi 
5. - İlçe belediyelerinin otobüs işletmeleri 
6. - Özel sektör halk otobüsleri 
7. - Özel sektör minibüsleri (Dolmuşlar) 
8. - Özel sektör taksi işletmecilikleri 
99. Yukarıda ifade edildiği üzere, yönetim ve hizmet alanları birbirinden farklı olan ve taşı

ma programları ile tarifeleri bakımından da birbirinden habersiz olan bu kuruluşlar aracılığı ile İs
tanbul'un ulaşım sorununu çözmek oldukça güç ve zor görünmektedir. Bu dağınık sistem toplu ula
şımda eşgüdümün sağlanmasını ve etkin kararlar alınmasını önlemekte ve İstanbul'un en büyük so
runlarından biri olan toplu ulaşım sorununun çözümünü adeta olanaksız kılmaktadır. Belirtilen bu 
nedenle İstanbul'da kentiçi ulaşım planlaması tek elden yürütülmeli ve bu amaçla bütün toplu ta
şım sistemleri arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak ve taşıma programlan ile tarifelerini sap
tamak amacıyla İstanbul Trafik ve Ulaşım Kurulu oluşturulmalıdır. İstanbul'da 3030 sayılı Büyük
şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen UKOME ile 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen İl ve İlçe Trafik Komisyonlan 
kaldınlmalı ve bunlara ait tüm yetkiler ilçelerin de temsil edileceği İstanbul Trafik ve Ulaşım Ku
ruluna aktanlmalıdır. 

100. Ulaşım Master planının bugüne kadar yapılmamış olması, ulaşım altyapısı için yeterli fi
nansman kaynaklarının sağlanamaması, yerel yönetimler ile genel idare ve özel sektör kuruluşlan 
arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanamamış olması, trafik denetiminin etkili ve sürekli olmayı
şı, yasal düzenlemelerin trafik suçlarını önleyecek etkili yaptırımlardan yoksun olması ve trafik 
eğitiminin yetersiz, kurallara uyma göreneğinin yerleşmemiş olması gibi etmenler de İstanbul'da 
ulaşım ve trafik ile ilgili temel sorunlannın artmasına neden oluşturmaktadır. 

101. İstanbul'un kentiçi ulaşımında karayolu ulaşımının taşadığı pay olması gerekenden çok 
daha fazladır. Demiryolu ve deniz yolu taşımacılığı ise istenen ve olması gereken düzeye erişeme
miştir. 

102. İstanbul'da ortalama 5 milyon olan günlük yolculuk sayısının yaklaşık % 90'ı karayolu, 
% 5'i demiryolu ve % 5'i de denizyolu ile gerçekleşmektedir. Bu dengesizliğin en önemli nedeni 
yukanda belirtildiği üzere her ulaşım sisteminin ayrı bir otorite tarafından yönetilmekte olmasıdır. 

103. Zaman içinde meydana gelen gelişmelere bakıldığında İstanbul'da deniz ulaşımı payının 
giderek düştüğü görülmektedir. Bugün İstanbul ulaşımında denizyolunun payı % 5 civanndadır. 
Deniz ulaşımı diğer tüm sistemlere göre önemli üstünlükleri olan bir ulaşım biçimidir. Deniz ula
şımında çok büyük kapasite kullanma olanağı vardır ve doğal altyapıyı kullandığı için yatınm gi
derleri düşüktür. Karayollarındaki trafik tıkanması denizyolunda söz konusu değildir. Bütün bu ne
denlerle ucuz ve ekonomik bir ulaşım sistemi olan deniz toplu taşımacılığının İstanbul'da gelişti
rilmesi gerekmektedir. 
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104. Çağdaş sistemlerin kullanılması, deniz ulaşımına ilişkin yolculuk süresi, ücret, konfor, 
sıklık, güvenilirlik gibi faktörlerin iyileştirilmesi durumunda deniz yolu taşımacılığının cazip hale 
getirilip kentiçi yolculuklarda denizyolundan yararlanma oranının artırılması mümkün olabilir. İn
sanların deniz yollan terminallerine ve indikten sonra gidecekleri yere ulaşana kadar kullanmak zo
runda oldukları diğer ulaşım sistemlerinin yukarıda bahsedilen faktörleri iyileştirilmedikçe, yalnız
ca denizyolu ulaşımına ilişkin faktörlerde yapılacak iyileştirmeler sınırlı etki yapacaktır. Bu neden
le kent içi ulaşım bir bütün olarak ele alınmalı, diğer sistemlere göre hemen hemen her bakımdan 
avantajlı olan suyolu ulaşımı ve raylı ulaşımın payım artırmayı öngören kombine taşıma sistemini 
içeren bir "Kent İçi Ulaşım Planı" hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır. Bu plan deniz ulaşım ter
minallerine hızlı ve kolayca gidilebilecek şekilde oluşturulmalı, kara trafiğini de olumsuz etkileyen 
tek merkezli deniz yolu sistemi, Boğaziçi ve Marmara kıyı şeridinde açılacak yeni iskele ve hatlar
la çok merkezli hale getirilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

105. Bugün kent içinde deniz yolu ile taşman yolcuların % 85'ini şehir hattı gemileri, % 
10'unu dolmuş motorları, % 4'ünü ise deniz otobüsleri taşımaktadır. Görüldüğü gibi dolmuş mo
torları bile deniz otobüsünün üç katı yolcu taşımaktadır. Deniz otobüslerince taşınan yolcuların tü
münün kara ulaşım sistemlerinden denize çekilen yeni yolcular olduğu varsayılsa bile bu miktar 
toplam ulaşım içinde binde 3.5'luk bir pay oluşturmaktadır. 

106. Deniz otobüslerinin kentiçi ulaşıma yönelik Kabataş, Karaköy, Bakırköy ve Yenikapı 
hatlarına ait 1991 yılı günlük ortalama yolcu sayısı 4 400 kişi iken; Boğaziçi Köprüsünden tek yön
de geçen ortalama özel otomobil sayısı 150 000 ve özel otomobille geçen insan sayısı ise ortalama 
320 000'dir. 

107. Konuyu birim saatte taşınan yolcu sayısı açısından ele alırsak aşağıdaki durum ile karşı
laşırız. 

ÇİZELGE8 
DENİZ ULAŞIMINA AİT BAZI VERİLER 

Gemi Gemi Yolcu Birim saatte 
tipi hızı kapasitesi taşıyabileceği yolcu sayısı 

Şehir hattı 17 2 100 11900 
Gemisi 
Deniz 32 449 4789 

Otobüsü 
108. Yukarıdaki tablo 2 100 yolcu kapasiteli şehir hatları gemisi ile 449 yolcu kapasiteli de

niz otobüslerinin önerilen 3 millik bir hat için karşılaştirmasını vermektedir. 
109. Görüleceği gibi 32 mil/saat servis hızlı deniz otobüsünün kapasitesi 4 789 yolcu/saat 

iken, 17 mil/saat hızlı 2 100 kişilik şehir hattı gemisi saatte 11 900 yolcu taşıyabilecek potansiyel
dedir. Başka bir ifade ile bir adet şehir hatları gemisinin karşılığı 2.5 adet deniz otobüsüdür. Üste
lik bu hesaplamada, kalkış ve yanaşma manevraları ile yolcu iniş-biniş sürelerinin etkisi gözönüne 
alınmamıştır. 

110. Diğer bir açıdan örneğin Kadıköy-Eminönü hattında 07.00-13.00 saatleri arasında 15 da
kika aralıkla toplam 15 sefer yapan şehir hattı gemileri, ortalama toplam 22 000 yolcu taşırlarken; 
alternatif oldukları varsayılan deniz otobüsleri bu talebi en az 50 sefer ile karşılayabileceklerdir. 
Neredeyse 4 dakikada bir sefer anlamına gelen bu talebi karşılayacak iskele sayısı ve terminal dü
zeni ise ayrı bir konudur. Üstelik iskelede bekleme süreleri hariç, yalnızca yolcu iniş-biniş ve ma-
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nevra süreleri ile 32 mil/saat hızlı bir deniz otobüsünün en çabuk 40 dakikada bir gidiş-gelişi ta
mamlayabileceği düşünülürse; en az 10 adet deniz otobüsünün bu hatta tahsisi gerekeceği görül
mektedir. 

111. İstanbul Liman Tüzüğü gereği, Boğazdaki 10 mil/saatlik hız sınırlaması bir yana, Boğaz 
trafiğinin yarattığı mevcut tehlikeye, tam boğaz girişinde 10 hızlı gemi eklenmiş olacaktır. 

112. Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi deniz otobüsleri toplu taşım için pahalı ve 
gayri ekonomik olmaktadır. Bu nedenle yapılması gereken şey deniz otobüslerinin kent içi ulaşım 
hatları yerine uzun Marmara hatlarına ağırlık verilerek işletilmeleri ve bunun yerine geniş yığınla
rın konforlu ve güvenli bir ortamda ve ekonomik olarak yolculuk yapabildikleri yeni sistemler 
oluşturulmasıdır. 

113. Sonuç olarak; Deniz ulaşımı sisteminin geliştirilmesi için, mevcut gemi, iskele ve hatla
rın incelenmesi, taşıma kapasitelerinin değerlendirilerek geleceğe yönelik hedeflerin tespiti, uygun 
hat, iskele ve gemi tiplerinin belirlenmesi, kesin ve etkin denetim sistemlerinin kurularak can ve 
mal güvenliği, hız ve konfor gibi asgarî şartlan sağlayan gemilerle özel girişimcilerin sektöre gir
mesinin özendirilmesi gerekmektedir. 

114. Motorlu araçlar içerisinde özel araçların oranı % 51, özel araçlarda taşman yolcu oranı 
ise toplam yolcu sayısının % 23'üdür. Buna karşılık toplu taşım araçlarının tüm araçlar içindeki 
oranı yalnızca % 9.5 ve taşıdığı yolcu oranı ise toplam yolcu sayısının % 6Ö'ıdır. Yolcuların yüz
de 17'si taşıt filosunun % 30.5'i oranındaki ticarî araçlarla taşınmaktadır. 

115. Olması gerektiği gibi olmayan ve yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyle İstanbul halkına 
her gün uzun süreler yolculuk yaptıran bu sistemin iyileştirilmesi ve yolculuk sürelerinin kabul edi
lebilir düzeye indirilmesi gerekmektedir. 

Yukarda belirtilen hedefin gerçekleştirilebilmesi için 
1. - Metro ve öteki raylı sistemlerin geliştirilmesi ve tüm ilçelere olabildiğince yaygınlaştırıl

ması, 
2. - Hızlı demiryolu araçlarının artırılması, 
3. - Karayolu toplu taşım araçlarının sayısının artırılması, 
4. - Şehirlerarası otobüs trafiğinin kent ana arterlerinin dışına çıkartılması, 

5. - Minibüslerin şehir merkezine sokulmaması gerekmektedir. 
116. İstanbul'da trafik ve ulaşım sorunları içerisinde en önemli konulardan birisi de otopark 

sorunudur. İstanbul'da halen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı yaklaşık 1 milyondur. Günde orta
lama 400 yeni aracın trafiğe kayıt-tescil işlemleri yapılmaktadır. Bu araçların % 60'ının park ve % 
40'ının da seyir halinde olduğu düşünülürse, İstanbul'daki mevcut araçların ortalama 600 000'inin 
park ve 400 000'inin de hareket halinde olduğu görülür. 

117. 600 000 aracın park gereksinimine sahip bulunduğu İstanbul'da 44 adet kapalı ve 231 
adet açık olmak üzere toplam 30 000 araç kapasiteli 275 otopark bulunmaktadır. Bu durumda İs
tanbul'da en az 1 000 adet kapalı veya 3 000 adet açık otoparka gereksinim bulunmakta ve bu ge
reksinim her geçen gün artmaktadır. Yol kenarları park yeri olarak kullanılmakta ve bu durum da 
insanların ve araçların geçişlerini zorlaştırmaktadır. 

118. 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak yürürlüğe ko
nulan Otopark Yönetmeliğinin getirdiği sistemle de otopark sorunu çözümlenmemiştir. Kentin oto
park sorununun çözümü için üzerinde durdulabilecek bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır : 
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1. - İmar planlanndaki tahsis biçimlerine bakılmaksızın otopark olmaya elverişli olan ve ger
çek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan boş alanların İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saptan
ması ve Trafik Komisyonunun uygun görüşü üzerine Valilik onayı ile otopark yeri olarak belirlen
mesi, otopark alanı olarak belirlenecek arsalann sahiplerine Valilikçe bir süre verilmesi, bu süre 
içerisinde sahiplerince otopark yapılmayan yerlerin cebri kiralama yoluyla Valilikçe otopark duru
muna getirilmesi, 

2. - Otopark bedeli veya harcının aracın alımı sırasında alınması, fonda birikecek kaynakların 
yalnızca otopark yapımına harcanması ve araçlann teknik muayeneleri sırasında almacak harcın da 
otopark fonuna aktanlması. 

3. - Parkmetre uygulamasının yaygınlaştınlması saatli otopark uygulamasının uygun sokakla
ra yerleştirilmesi. 

119. 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanununda hükümetçe yürütülen değişiklik çalışmalan-
nın tamamlanması ve genelde ülke düzeyinde, özelde başta İstanbul olmak üzere büyük şehirleri
mizde ulaşım-trafik düzenimizde mevcut sorunlara çözüm üretici düzenlemelerin bir an önce ger
çekleştirilmesi gerekmektedir. 

ÇEVRE SORUNLARI 

120. İstanbul, dünyanın en büyük kentlerinden birisidir. Türkiye'nin nüfusunun % 15'inin 
üzerinde bir nüfusu bünyesinde barındırmasının yanı sıra çok büyük ve yaygın bir endüstriyel po
tansiyel de metropol alan içinde yeralmış bulunmaktadır. Türkiye endüstrisinin % 40'ı İstanbul'da 
bulunmaktadır. Kentin sağlıksız ve karmaşık yapısı daha da ürkütücü boyutlarda çevre sorunlanna 
yansımış durumdadır. İstanbul çevre sorunlan yönünden asırlann yükünü omuzlannda taşımakta
dır. Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, istenmeyen ölçülerde büyük ve düzensiz en
düstrileşme yolaçtığı çarpık kentleşme olgusuyla birlikte İstanbul'u Türkiye'nin en sorunlu kenti 
durumuna getirmiştir. Bir yandan her türlü altyapıdan yoksun ve çevre değerlerini insafsızca yoke-
den endüstri kuruluşlarının sayısı artarken, öte yandan göç ile gelen doğurganlık hızı yüksek nüfus 
süratle gecekondulaşarak düzensiz kent ve gecekondu alanlan oluşturmuştur. Köyden kente gelen 
nüfus bannma gereksinimini en ucuz şekilde çözümlemenin yolunu çoğunlukla kamu arazilerini iş-
galederek önce derme-çatma ve gelir düzeyi arttıkça da daha düzenli, ancak kentin plan kararlan-
na uymayan sağlıksız ve izinsiz yapılar dikmekte bulmuştur. 

121. İstanbul'un güncelliği olan bir Nazım Planının olmaması nedeniyle endüstri kuruluşlan, 
kentin doğasını, ekolojik dengesini ve estetiğini bozacak biçimde gelişigüzel kurulmuştur. Bu ku
ruluşların atıklarını arıtacak olanaklardan yoksun olmaları ve bu atıkları doğrudan Haliç ve Mar
mara gibi alıcı ortamlara akıtmaları insanları, flora ve faunayı ve turizmi olumsuz olarak etkileyen 
çevre sorunlarının doğmasına neden olmuştur. Kentin yeterli bir kanalizasyon ağına ve arıtma te
sislerine sahip olmaması bu sorunun daha da büyük boyutlara ulaşmasının diğer bir nedenidir. 

122. Ayrıca, kışın ısınmak amacıyla yüksek kükürt içerikli yakıt kullanılması, motorlu araç
ların eksoz emisyonları, fabrika bacalarında filitre kullanılmaması, limana gelen ve geçiş yapan ge
milerin atıklarını denize boşaltmalarına engel olunamaması ve derelerin kanalizasyon kanalı gibi 
kullanılması da kentsel çevre niteliklerini bozan öteki nedenler olmak durumundadır. 

123. Türkiye'de çevre ile ilgili yasal düzenlemeler açısından bir karmaşa yaşanmaktadır. Ya
sal düzenlemelerle benzer konularda değişik kuruluşlara farklı yetki ve sorumluluklar verilebil
mekte ve sonuçta da konunun asıl sahibini belirlemek güçleşmektedir. 
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124. Toplumumuzda çevre bilincinin, zamanında ve yeterince gelişmemesi ve etkili baskı 
gruplarının ortaya çıkmaması, çevre ile ilgili gerekli teknik donanımın sağlanamamış olması, etki
li bir denetim sisteminin geliştirilememesi, çevre kirlenmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasın
daki eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanamaması, her türlü kirlilikle ve kirlenmiş alanlarla ilgili müda
hale ve mücadele programlarının geliştirilememesi, çevre sorunları ile ilgili yeterli ve gerekli veri
lerin toplanmamış olması gibi etmenler de İstanbul'da çevre ile ilgili temel sorunların oluşmasına, 
artmasına ve çözümünün zorlaşmasına yolaçmıştır. Çevre sorunlan çözümlenemediği takdirde bu 
kent ileride gerçekten yaşanmaz bir duruma gelecektir. Gün geçirilmeden kirlenmenin durdurulma
sı ve kirliliği önleyecek ve giderecek önlemlerin alınması gerekmektedir. 

KATIATIK SORUNU 

125. Katıatık sorunu İstanbul'un en fazla ihmal edilmiş çevre sorunlarının başında gelmekte
dir. Bir yandan 10 milyon nüfusun ürettiği 7 000 ton/gün dolayındaki çöp ve ticarî atıklar, diğer 
yandan kentte kurulu bulunan endüstrinin en az aynı düzeydeki atıkları her gün çevreye düzensiz 
bir şekilde atılmaktadır. 

126. Sorunun birinci temel özelliği sahipsizliğidir. Belediyeler katıatıkları toplama görevini 
sürdürmekte, fakat bunların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırması
nın gereğini yapmamaktadırlar. Sonuç olarak yerleşim alanlarının yakınında ve hatta içinde çöp 
dağlan doğmuştur. Yıllar önce çöplük alanı olarak ayrılan yerler konut ve gecekondu alanlannın 
ortasında kalmıştır. Katıatık yönetiminin temel ilkesi katıatıkların "gelişigüzel dökülmemesi" ve 
ancak teknik yöntemlerle "uzaklaştınlması"nı öngörmektedir. Bütün Türkiye'de olduğu gibi, İstan
bul'da da çöpler henüz yalnızca dökülmekte ve biriktirilmektedir. Çevreye zarar vermeden çöpleri 
ayıklayan, geri kazanan, düzenli ve sağlıklı bir şekilde depolayan katıatık sistemleri henüz kurula
mamıştır. 

127. İkinci önemli özellik, bazı endüstriyel atıkların tehlikesi konusundaki bilinçsizliktir. En
düstrinin önemli bir bölümünden kaynaklanan tehlikeli ve zararlı atıklar ve arıtma tesisi atıkları 
normal çöplerle birlikte toplanmakta ve aynı alanlara dökülmektedir. Bu yöntem hem kentin su 
kaynakları için ve hem de yörede yaşayanlar için günümüzde ve gelecekte çok önemli bir tehlike 
kaynağıdır. 

128. Üçüncü özellikle de katıatıkların çok bilinçsiz ve sağlıksız koşullarda gerikazanılmaya 
çalışılmasıdır. Halen yapılmakta olan biçimi ile gerikazanma çalışmalanndan yeterince ekonomik 
yarar sağlanamadığı gibi gerek sokakların temizlenmesi ve gerekse çöp dökme alanlarındaki sağ
lıksız koşulların ortadan kaldınlması olanağı elde edilememektedir. Haziran 1993 tarihinde Ümra
niye İlçesi Hekimbaşı Mevkiinde bulunan çöp döküm sahasında, çöp yığınlannın altında oluşan ya
nıcı ve patlayıcı gazın infilakı sonucu, çevredeki gecekondularda yaşayan yurttaşlarımızdan 27'si 
hayatını kaybetmiştir. Hekimbaşı'ndaki felaketin bir benzerini yaşamamak için bu üzücü olaydan 
ders alarak katıatık toplama, biriktirme ve işleme sistemlerini çağdaş, ekonomik ve düzenli bir bi
çimde bir an önce kurmalıyız. 

129. Katıatık konusunda karşılaşılan bir diğer sorun, belediye çöp işçilerinin grevleri esnasın
da, sokak, cadde ve meydanlarda biriken çöp yığınlarının turizm ve insan sağlığı açısından yarattı
ğı olumsuzluklardır. Bu konuda mevzuat değişikliği de dahil, kaynak tahsisi ve gerekli diğer ted
birler önceden alınarak çöp grevi esnasında kent yaşamının berbat bir hale gelmesi önlenmelidir. 

130. İstanbul'un katıatık sorununu köklü bir biçimde çözmek amacı ile hazırlanan ve çağdaş 
bir şekilde depolama, sıkıştırma, ayıklama, sınıflandırma ve tehlikesiz bir şekilde doğaya verilme-
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sini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Projesinin Merkezi Yönetim tarafından her yönü 
ile desteklenmesi sorunun çözümünü hızlandıracaktır. Çağın gereklerine uygun bu proje en kısa za
manda tamamlanarak uygulama alanına konulmalıdır. Ayhca mevcut çöplüklerdeki çalışmalar dur
durulmalı ve rehabilitasyon çalışmalarına başlanılmalıdır. 

SU KİRLİLİĞİ VE ATIK SU SORUNU 
131. Nüfus artışının yolaçüğı en önemli gereksinimlerden biri sürekli değişen ve artan içme 

ve kullanma suyudur. Düzensiz nüfus artışı, plansız ve sağlıksız bir yerleşim düzeni suya olan ge
reksinimi her türlü taliminin ötesinde arttırmaktadır. Altyapı eksiklikleri nedeniyle de suyun ülaş-
tmlması çok pahalı olmaktadır. 

132. Kentin içme ve kullanma suyu gereksinimi Terkos, Büyükçekmece, Ömerli, Alibeyköy, 
Elmalı ve Darlık baraj ve göllerinden sağlanmaktadır. Gereksinimin çok az bir bölümü de bentler
den ve yeraltı sularından karşılanmaktadır. İçme suyu sağlanan baraj ve göllerin mutlak ven nispî 
koruma alanlarında hiçbir yapılanmaya gidilmemesi gerektiği halde bu bölgelerdeki kaçak yapılan
maya engel olunamamıştır. Sonuçta da insan sağlığını tehdit eden ciddî bir su kirlenme sorunu or
taya çıkmıştır. 

133. İstanbul'un su gereksiniminin karşılanması açısından çok yetersiz kalan bu kaynakların 
korunması büyük bir önem taşımasına karşın koruma alanları içinde giderek gelişen yerleşme yer
lerinin ve endüstriyel kuruluşların atıldan doğrudan içme suyu rezervlerine akmaktadır. Su kalite
si, büyük ölçüde su havzalanmn korunmasına bağlıdır. Havzalarda ise hem plansız ve kaçak 
yerleşimden kaynaklanan evsel kirlenme ve hem de endüstriyel ve tanmsal etkinliklerden kay
naklanan bir kirlenme söz konusudur. Halen havzalarda çok sayıda endüstri tesisi kurulmuş durum
dadır. Su havzalanmn en korkutucu sorunu ise kaçak yapılaşmalardır. Günümüzde içme suyu hav-
zalannda yerleşmiş nüfusun 1 milyonu aştığı samlmaktadır. Yapılan talıminler yalnızca Ömerli ve 
Elmalı'da 1 milyonun üstünde nüfusa bir yerleşim alanının oluşacağım göstermektedir. Bu boyut
lardaki plansız bir yerleşme olgusu önüne geçilmesi olanaksız kirlenme sorunlarına ve içme suyu 
havzalanmn kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilecektir. 

134. İçme suyu havzalanmn konınması için; 
1. - Yasal düzenlemeler arasındaki farklılıklann ortadan kaldınlması, 
2. - Yeni bir yasal düzenlemenin kısa sürede gerçekleştirilmesi ve yeni kurumsal yapı oluştu

rulması, 
3. - Tüm yetki ve sorumluluklann oluşturulan yeni kurumsal yapıda toplanması, 
4. — Havzalarda kirlilik analizlerinin dönemsel olarak yapılması, 
5. - Kaçak yapılann saptanması, yıkım ve kamulaştırma işlemlerinin bir program çerçevesin

de yerine getirilmesi, 
6. - Orman arazilerinin mevcut durumunun saptanması ve korunması, 
7. - Havzalardaki Hazine arazisi satışlannın durdurulması, 
8. - Tanm ve hayvancılık çalışmalarının denetim altında tutulması ve meydana getirdiği kir

liliğin giderilmesi, 
9. - Kollektör ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi, 
10. - Suç oluşturan eylemlerin önüne geçilmesi ve yaptmmların etkili bir şekilde uygulanma

sı için Çevre Polisi oluşturulması, 
11. - Havzaların ekolojik durumuna göre ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalannın yapıl

ması gerektiği düşünülmektedir. 
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135. İstanbul'da içme ve kullanma suyu gereksiniminin doğal uzantısı atık su sorunudur. Met
ropoliten alandaki büyük nüfus ve endüstri potansiyeli sorunun bir yönünü oluşturmaktadır. Soru
nun ikinci yönü ise İstanbul'un 6 000 km2'ye yakın çok büyük bir alana yayılı olması ve çevresi
nin Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Haliç ve Karadeniz ile çevrilmiş bulunmasıdır. 

136. İstanbul'da 1 330 000 m3/gün (15.5 rnVsn) atık su üretildiği saptanmıştır. 2020 yılında bu 
değerin 32 mVsn'ye ulaşacağı düşünülmektedir. Bu atık su miktarı orta büyüklükteki bir nehir de
bisi ile aynı düzeydedir. Atık suların çevreye verdiği kirletici yükler, konvansiyonel parametreler
le ifade edildiğinde, 330 ton/gün organik yük (BOİ 5), 54 ton/gün azot, 9 ton/gün fosfor olarak he
saplanmıştır. 2020 yılında yalnızca Kadıköy'de 270 ton/gün organik yük oluşacağı öngörülmekte
dir. Atık sular 15'i aşkın değişik bölgede toplanmaktadır. Atık sulan toplayacak kanalizasyonun 
sisteminin tümü tamamlanamadığı gibi mevcut sistemin % 80'ine yakınının da sağlıklı olmadığı 
yetkililerce ifade edilmektedir. Halen atık sulann % 90'ı dereler yolu ile ya da kıyılardan deniz yü
zeyine dökülmektedir. Derelerin açık bir lağım haline gelmiş olmalan ve kıyılarımızın kirlenmesi 
mevcut durumun doğal ve beklenen sonucudur. 

137. İstanbul'un atık su sorununun oluşumunda metropoliten alandaki endüstriyel etkinlikle
rin payı büyüktür. Bu nedenle atık sular açısından endüstriyel atık suların denetimi önem taşımak
tadır. Yapılan kuramsal değerlendirmelerde endüstri tesislerinden kaynaklanan atık su debisinin 
toplam debinin % 17'si olduğu saptanmıştır. 

138. Benzer şekilde 107 ton/gün organik yükün endüstriyel atık sularla çevreye boşaldığı he
saplanmıştır. Bunun dışında asıl kirletici unsurlar olan ağır metaller ve toksik organikler gibi zehir
li maddeler tümü ile endüstriyel etkinliklerden kaynaklanmaktadır. Kirlenmenin önlenmesi için en
düstri tesislerin arıtma tesisi kollektörlerine bağlanmadan atık sulanna ön arıtma uygulamalan ge
reklidir. Bu konuda eskiye oranla bir gelişme söz konusu ise de yeterli değildir. İstanbul'da endüst
riyel atık su denetiminin en iyimser bir tahminle, 3-4 yıldan önce tamamlanabileceğini söyleyebil
mek olanağı yoktur. Arıtılmamış endüstriyel atık sular bir süre daha kentsel çevre kalitesi ve su 
kaynaklan ciddî bir tehlike oluşturmaya devam edecektir. Büyük kollektörler, arıtma sistemleri ve 
derin deniz deşarj sistemleri tamamlanamadığından dereler birer açık kanal gibi çalışmakta ye Ye-
nikapı'daki fiziksel arıtma sistemi bir an için ihmal edilirse, tüm atık sular hiçbir arıtıma uğratıl
madan doğrudan denizlere akıtılmaktadır. 

DENİZ KİRLİLİĞİ 
139. Marmara Denizi'nin kirlenmesi İstanbul'un çevre sorunlarının en fazla gündemde olanı

dır. Marmara'nın kirlenmesi ile yalnızca İstanbul'u özdeşleştirmemek gerekir. Örneğin, İzmit Kör
fezi de Marmara'yı büyük sanayi tesislerinin atık suları ile kirletmektedir. Ayrıca, Marmara'da kı
yı şeridinin yoğun kirlenmesi olayı ile Marmara'nın bünyesindeki temel kirlenme olayını da birbi
rinden ayırtetmek gerekmektedir. Bütün kıyı kesiminde atıklar hiçbir önlem alınmaksızın yüzey
den denize boşaltılmaktadır. Marmara bünyesindeki temel kirlenme olayı ise çok daha karmaşıktır. 
Bir kere, denizin alt katmanlarındaki oksijen eksikliği Akdeniz sulanndan ve Marmara'nın yapısal 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. İkincisi, Marmara'daki temel kirletici mekanizma birincil üretim 
(fotosentez) olgusudur. Bu mekanizma ile azot ve fosfor türleri Marmara'da mikroorganizmalar ta
rafından alıkonarak bir çevrime sokulmakta ve dolayısıyla hem deniz suyundaki azot ve fosfor yo
ğunlukları artmakta ve hem de çözünmüş oksijen dengesi etkilenmektedir. 

140. Haliç, üzerinde en fazla bilimsel çalışma yapılan yörelerden biridir. Halic'e yaklaşık 
200 000 mVgün atık su, günde 40 ton civannda organik kirleticiler boşaltılmaktadır. Atık sular Ha-
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liç'in üstteki 2-3 metrelik yüzey katmanım etkilemektedir. Halic'in temizlenmesi için alınacak ön
lemlerin başında Halic'e bundan böyle atık su verilmemesi gelmektedir. Bunun da ötesinde, Ha
liç'te çok yoğun olan dip çamur sorunu başta koku olmak üzere diğer kirlenme sorunlarının başlı
ca nedenidir. Başka bir deyimle dip çamuru sorunu çözümlenmeden Halic'in kirlenmelerden kur
tulması çok zor görünmektedir. Nitekim, bütün çabalara karşın Haliç kurtarılamamıştır. Keza, za
man zaman Boğaz geçişlerinde meydana gelen deniz kazalan da Marmara Denizi'nin aşın ölçüde 
kirlenmesine neden olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 

141. Marmara Denizi'ndeki önemli sorunlardan biri de katı atıklardır. Kıyılardan ya da deniz 
araçlarından atılan bu çöplerin bir kısmı bir müddet su yüzünde kaldıktan sonra deniz dibine ulaş
maktadır. Katı atıklar içinde pet şişe, naylon torba, alüminyum gıda ambalajlan gibi parçalanması 
için uzun yıllara gereksinim gösteren atıklar çöp dağlan şeklinde birikmektedir. 

142. Yukarıda anlatılan kirlenmeler sonucu Haliç bugün ölmüş durumdadır. Her geçen gün 
canlılığını biraz daha kaybeden Marmara Denizi ise can çekişmektedir. Deniz kirliliği için alınma
sı gerekli önlemler aşağıda belirtilmiştir. 

1. - Marmara limanlarına sintine, balast suyu, tank yıkama suyu ve çöp alım ve antım tesisle
ri yapılmalıdır. 

2. - Rafineri, petrol döküm-boşaltım yerleri ve marinalarda bulunduklan koylan temizleyici 
ve koruyucu araç ve gereç sağlanmalıdır. 

3. - Boğaz ve Marmara kıyılarında kullanılmak üzere yüzeysel çöp ve yağlan toplayan bir tek-
nek alınmalıdır. 

HAVA KİRLİLİĞİ 
143. İstanbul'un hava kirliliğine neden olan başlıca etmen her yıl tüketilen 10 milyon ton dü

şük kalorili kömürdür. Bu tür kömürlerin kullanımı nedeniyle İstanbul'un havasında özellikle par-
tikül madde bazında çok yüksek oranlarda kirliliğe rastlanılmaktadır. İstanbullulann bu kömür için 
ödedikleri bedel 2 trilyon TL/yıldır. Oysa, bu kömürleri 250-300 milyar TL'lık yatınmla oluşturu
labilecek zenginleştirme tesislerinde hava kirliliği oluşturmayacak biçimde iyileştirebilmek olanak
lıdır. 

144. istanbul İli sınırları içerisinde baca kirliliği ölçüm çalışmalan İl Sağlık Müdürlüğü tara
fından sürdürülmektedir. Kirlilik analizinde esas alınan kirletici parametreler kükürtdioksit (SO2) 
ve parçacıklardır (TSP). Ancak, kirletici parametreler bunlarla sınırlı değildir. Bu nedenle TSP ve 
SO2 yanında H2S, HC, NO2 ölçümlerinin de yapılması gerekmektedir. Kentin hava kalitesini sürek
li olarak ölçmek üzere bir "Telemetrik Hava Kirliliği Ölçüm Sistemi" en kısa zamanda kurulmalı
dır. 

145. Yaklaşık 3.5 milyon İstanbulluya temiz, ucuz ye modern yakıt temin etmek için başlatı
lan Doğalgaz Projesi 295 milyon dolarlık bir yatırımdır. Şebekenin ana arterleri tamamlanmıştır. 
1993 yıl sonu itibariyle doğalgaz ana şebekesi için 273 km. çelik hat ve dağıtım şebekesi için 1 824 
km, bağlantı için 418 km. polietilen hat bitirilmiştir. 90 000 servis hattının yaklaşık 70 bini tamam
lanmış durumdadır. İstanbul doğalgaz projesi proje kapasitesi olarak en fazla 3.5 milyon kişiye hi
tap edecek durumdadır. Yani bu projeye göre her şeyin tamamlandığı düşünülse bile İstanbul'un 
ancak 1/3'ü doğalgazdan faydalanabilecektir. Hal böyleyken 550 000 abonelik proje kapasitenin 
ancak 1/5'ine, 107 300 kişi ve kuruluşa, doğalgaz bağlanabilmiş durumdadır. Yine İstanbul'da do
ğalgazdan yararlanabilecek 470 sanayi kuruluşunun sadece 70 adedi 1993 yılı sonu itibariyle do
ğalgazdan faydalanmaktadır. Proje İstanbul'un bugünkü durumuna göre çok yetersiz olmasına rağ-
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men, fiilî kullanımın da projenin çok altında gerçekleşmiş olması çevre kirliliğinin önlenmesi açı
sından büyük olumsuzluklar getirmektedir. Bu nedenlerle doğalgaz kullanımı çalışmalarının bir an 
önce proje kapasitesine ulaştırılması için her türlü gayretin gösterilmesi elzem görülmektedir. 

146. Kentteki fabrikaların bacalarından çıkan dumanları zehirli gazlardan arındıracak filitre 
sistemlerinin olmayışı, araçlarda kurşunsuz benzin kullanma alışkanlığının sağlanaması da hava 
kirliliğinin diğer nedenlerini oluşturmaktadır. 

147. İstanbul'da yapılan ölçümlerde hava kirliliğinin önceki yıllara göre her geçen gün art
makta olduğu saptanmaktadır. Bu nedenle İstanbul'da doğalgaz uygulamasının daha hızlı olarak 
yaygınlaştırılması ve kirleticilik oranı az temiz yakıtlarla sistemin takviye edilmesi gerekli görül
mektedir. 

148. Kükürt oranı yüzde 12'yi bulan petrokoklar ile yüzde 5'e dayanan ağaçlı linyitlerinin 
kentde satışımn yasaklanması, evlerde kaliteli kömür kullanılması, kalorifer kazanlarına dikkat 
edilmesi ve kaloriferci ve kapıcıların eğitilmesi gerekmektedir. 

149. Ayrıca, halen 1 milyon taşıtın bulunduğu ve her gün 400 yeni taşıtın daha trafiğe eklen
diği ve trafik kaynaklı karbonmonoksit (CO) kirliliğinde ülkemizin en önde gelen kenti olan İstan
bul'da eksoz kirliliğini azaltıcı ve önleyici teknolojilerin kullanılması ve buna bağlı olarak, kurşun
suz benzinin ülke çapında yaygınlaştırılması, motorlu taşıtlara katalitik konvertör takılması, trafik 
muayenelerinin göz yerine yurt çapında örgütlenecek çağdaş araç muayene istasyonlarında eksoz 
gazı denetim ve ölçümünü de içerecek şekilde çağdaş araç ve gereçlerle yapılması sağlanmalıdır. 

150. İstanbul'da hava kirliliğinin azaltılması için alınması gereken önemli önlemlerden biri de 
kentin akciğerleri sayılan yeşil alanların çoğaltılmasıdır. 

151. İstanbul'da metro ve raylı sisteme dayalı toplu taşımacılık olanaklarının geliştirilmesi de 
hava kirliliğinin azaltılması üzerinde olumlu etki yaratacaktır. 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 
152. İstanbul'da gürültü kirliliğini oluşturan kaynaklar aşağıda belirtilmiştir: 
1. - Ulaşım Gürültüsü Kaynaklan : Karayolu, demiryolu, hava ve deniz ulaşım araçları, 

2. - Endüstri Gürültüsü Kaynakları: Gürültü üreten mekanik, elektrikli ve yanmalı her türlü 
araç, gereç, makine ve donanımı, 

3. - Şantiye Gürültüsü Kaynakları: Bina, yol, kanal, tünel, köprü, doğalgaz ve hızlı tramvay 
gibi yapım ve yıkım çalışmaları, malzeme taşınması ve diğer işler ile bu çalışmalarda kullanılan 
araç, gereç ve sabit veya hareketli makine ve taşıtlar, 

4. - Rekreasyon Gürültüsü Kaynakları: Açık alanlarda eğlence ve sportif amaçlı etkinlikler
de kullanılan araçlar, insan sesleri, 

5. - Ticarî Amaçlı Gürültü Kaynakları: Yükseltilmiş sesli yayın ve reklam yapan sabit ve ha
reketli satış yerleri. 

6. - Seçim dönemlerinde rastlanılan gürültü kirliliği. 

153. İstanbul İlindeki mevcut gürültü düzeyi belirli bölgelerde uluslararası standartların üze
rindedir. Bu durumdan toplum olarak ciddî biçimde rahatsız olunduğu ve yasal yollara dahi başvu
rulduğu görülmektedir. 

154. Gürültü kirliliği ile mücadele için yazıcılı gürültü ölçüm araçları alınması ve ölçüm hiz
metlerini yürütecek ve gürültü kirliliğinin önlenmesi yolunda yasal düzenlemelerle yasaklanmış 
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eylemlerin önüne geçilmesinde etkin bir mücadele verecek örgütlenme düzeninin kurulması gerek
mektedir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
155. İstanbul'da sağlık hizmetlerinin topluma sunulması ile ilgili bazı veriler aşağıda sunul

muştur. 

ÇİZELGE 8 
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK KURULUŞLARI 

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane 
Üniversite hastanesi 
S.S.K. Hastanesi 
Diğer kamu hastaneleri 

(Belediye, Millî Eğitim, PTT, Emniyet vb.) 
Yabancı Azınlık Hastanesi 
Özel Hastane 
Toplam Hastane 

ÇİZELGE 9 
ÖTEKİ SAĞLIK KURULUŞLARI 

Kamu Sağlığı Dispanseri 
Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 
Verem Savaş Dispanseri 
Sağlık Ocağı 
Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü 
Sağlık Meslek Lisesi 

ÇİZELGE 10 
YATAK SAYISI 

Kamu Hastanelerindeki Yatak Sayısı 
Özel Hastanelerdeki Yatak Sayısı 
Toplam Yatak Sayısı 

ÇİZELGE 11 
HEKİM SAYISI 

Mütehasıs Hekim 
Pratisyen Hekim 
Diş Hekimi 
Toplam Hekim 

ÇİZELGE 12 
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ 

Hemşire 
Sağlık Memuru 
Ebe 
Eczacı 

32 
5 

11 
7 

9 
61 

. 125 

4 
25 
7 

109 
1 
5 

25 187 
3 817 

29 004 

7 869 
4677 
3 590 

16 136 

6 888 
1492 
2640 
3 009 

156. İstanbul İlinin sosyal, ekonomik, kültürel ve coğrafî yapısı nedeni ile sağlık hizmetleri 
yönünden de yurt çapında sürekli olarak özel bir yeri ve ağırlığı olmuştur. İstanbul sağlık kurum-
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lan açısından ülkemizin en şanslı illerinden biridir ve bir sağlık ve tedavi merkezidir. Ancak, bu 
sağlık kurumlan yalnızca nüfusu 10 milyona ulaşan kente değil, bütün ülkeye hizmet eder durum
dadır. istanbul'a kent dışından çok sayıda hasta gelmektedir. 

157. İstanbul'da endüstrileşme ve buna bağlı çevre değişiklikleri, sağlıksız kentleşme, alt ya
pı yetersizliği ve nüfus hareketleri sağlık sorunlarını olumsuz yönde etkilemekte ve çözümünü güç
leştirmektedir. Halkın sağlığını tehlikeye düşüren risk etmenleri her geçen gün büyük bir hızla art
makta buna karşılık sağlık hizmetleri, bunları karşılayacak düzeyde ve şekilde büyüyüp etkili ola
mamaktadır. 

158. İstanbul'da sağlık kurum ve kuruluşları il genelinde düzenli şekilde dağılmamış olup ba
zı merkezlerde toplanmıştır. Bazı ilçelerdeki sağlık kurumu ve yatak sayısı gereksinimlere cevap 
vermezken bazılarında birbirine uzaklığı bir kaç kilometreyi geçmeyen binlerce yatak kapasiteli sa
lık kurumlan vardır. İstanbul'da özellikle hızla büyümekte olan yerleşim yerlerine hitap edecek 
sağlık kurum ve hizmetlerinin ciddî şekilde ele alınması gerekmektedir. 

159. İstanbul'un çağdaş, modern bir kent haline getirilebilmesi, bütün sorunlann zincirleme 
olarak ele alınıp sistemli bir şekilde çözümlenebilmesine bağlı olmakla birlikte, sağlık hizmetleri
nin en ücra köşelere kadar etkili ve düzenli bir şekilde yayılması bütün sorunlann önünde gelmek
tedir. Zira, ruh ve beden sağlığının arzu edilen düzeyde denetlenemediği, insan sağlığının güvence 
altına alınamadığı bir yerde, diğer sorunlann istenilen şekilde çözümlenebilmesi çoğu zaman ola
naklı değildir. 

160. Bu nedenle İstanbul'un sağlık sorunlarının planlı bir şekilde çözüme kavuşturulması, 
kaynaklann etkin olarak kullanılması, bunun içinde doğru ve yeterli bilgi ve verilerin toplanması 
gerekmektedir. 

161. Tedavi kurumlanndaki polikliniklere kapasitenin üstünde hasta başvurmaktadır. Uzman
lık hastaneleri nitelik ve nicelik yönünden yetersizdir. Kalp damar hastalıkları gibi derhal müdaha
le gerektiren hastalıkları olanlar için oldukça sıkıntılı durumlar doğmakta, ameliyat günü bazen 
hastamn yaşamını riske sokabilen bir süre sonrası için verilebilmektedir. 

162. Kentteki sağlık ve tedavi kurumlan değişik kuruluşlara ait olduğundan, hasta istediği ve
ya kendisine en yakın sağlık ve tedavi kurumuna başvuruda bulunamamaktadır. Yine aynı neden
den, bazı hastanelerde boş yatak yokken, diğerlerindeki boş yataklara hasta göndermek olanaklı 
olamamaktadır. Bugünkü sistem içinde varolan tedavi kurumları arasında bir eşgüdüm ve işbirliği 
sağlanamamıştır. 

163. İstanbul'da yapılan bir ankette, İstanbullulann % 62'si sağlık hizmetlerinin merkezi bir 
şekilde örgütlenmesinden çok her ilçenin kendi bölgesinde örgütlenmesini tercih etmektedir. Bu 
nedenle sağlık hizmetlerinin topluma sunulmasında yerel yönetimlere öncelik verilmeli, koruyucu 
sağlık hizmetleri yerel yönetimlere bırakılmalı, sağlık hizmetleri alanda yeniden örgütlendirilmeli 
ve her ilçede bir Sağlık Müdürlüğü kurulmalıdır. Hastanelere bağlı semt poliklinikleri yerine, ya
taklı tedavi kurumlannın artan poliklinik hizmetlerini azaltmak sağlık ocaklan, dispanserler, ana, 
çocuk sağlığı ve aile planlaması ve labaratuvarlar gibi hizmetleri süratli, nitelikli ve ekonomik 
olarak verebilecek ve ortalama olarak 100-250 bin nüfusa hizmet götürebilecek şekilde "Kamu 
Sağlığı Merkezleri" kurulmalı ve bununla ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 
Buralarda kişi ve topluma yönelik temel sağlık hizmetleri, ayakta muayene, tanı ve tedavi hizmet
leri, ilk yardım ve acil müdahale hizmetleri verilmelidir. 

164. Yeni kurulacak organize sanayi bölgeleri ile toplu konut uygulamalannda yerleşim 
merkezlerinin nüfusları ile orantılı olarak tamamlandığında sağlık kuruluşlarına aynlmak üzere 
yeterli büyüklükte bina yapılması zorunluluğu getirilmelidir. Aynca, kırsal kesimde yeni yerleşime 
açılan alanlarda sağlık kurumlan yapılması için Hazine arazilerinden yeterli alan aynlmalıdır. 
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165. Türkiye'deki kentlerin yoğun olarak yaşamadıkları bazı sağlık sorunları İstanbul'da ya
şanmaktadır. Bunlar bozuk gıda maddeleri, kaçak ilaç hammaddeleri, fuhuş ve bulaşıcı hastalık so
runlarıdır. 

166. Onbinlerce seyyar satıcının meydana getirdiği sağlığa zararlı tehlikeler, sivrisinek ve ka
ra sinekler, sahipsiz kedi ve köpeklerin özellikle çocuklar için meydana getirdiği tehlikeler de İs
tanbul'un sağlık sorunları içerisinde bulunmaktadır. 

167. 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve bu Kanun uyarınca yapılmış bulunan Gayri
sıhhî Müesseseler Tüzüğü İstanbul'un hızlı kentleşme olgusu karşısında, gayrisıhhî müesseselerin 
kent, çevre ve toplum sağlığına olan zararlarını giderme veya en aza indirme gereksinimine cevap 
verememektedir. Yaptırımlar ve bunların işleyiş süreçleri tamamen yetersiz kalmış durumdadır. 

168. Ülkemizde gıdaların üretiminden, kullanımına kadar olan aşamalarla ilgili yasal düzen
lemeler oldukça karmaşıktır. Aynı konuda farklı kurumların yetkili kılınması ve aralarında eşgüdü
mün sağlanamaması sonucunda çok başlılık ortaya çıkmakta ve bu konuda görevli olan Sağlık Ba
kanlığı, Tarım Bakanlığı, T.S.E., büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlıkları daha çok kolay 
çözülebilir konulara el atmakta ve asıl mücadele edilmesi gerekli olaylar ortada kalmaktadır. Gıda 
denetimi ile ilgili işlemlerin çabuklaştırılması ve caydırıcı cezaların yeni yasal düzenlemelerde 
mutlaka yer alması sağlanmalıdır. 

Konut, Gecekondu ve Kaçak Yapılaşma Sorunları 
— 169. İstanbul'da halen 1 milyon 300 bin konut vardır. Bu konutların 138 binini gecekondular 

ve 112 binini imara ayları yapılar oluşturmaktadır. İstanbul'da konut ve gecekondu sorunu doğru
dan kente göç sorunu ile ilgilidir. İstanbul'a bir yıl içinde göç dolayısı ile 500 bin kişi gelmektedir. 

170. İstanbul çevresinde nitelikli uydu kentlerin oluşturulmaması, kentin nazım planının gün-
celleştirilmemiş olması, alt yapısı ve parselasyonu yapılmış konut alanları ve toplu konut üretilme-
mesi, taşınmaz mal rant artışlarının kamuya yansımasının sağlanamamış olması, nüfus yoğunluğu
nun artmasına bağlı bir olgu olarak konut, gecekondu ve kaçak yapılaşma sorununu gündeme ge
tirmektedir. 

171. İstanbul, nüfusu 40 yılda 1 milyondan, resmî verilere göre 8 milyona, tahminlere göre 10 
milyona ulaşmış bir kent olduğundan büyük boyutlarda konut ve gecekonudu sorunuyla karşı kar
şıya kalmıştır. İstanbul'da yılda 100 000 yeni konuta gereksinim duyulmaktadır. Konut açığını gi
dermek amacıyla getirilen önlemler orta ve alt gelir gruplarının konut gereksinimini gidermede ye
terli ölçüde etkili olamamıştır. 

172. İstanbul'da bina yapım maliyetini etkileyen en önemli unsur arsadır. Arsaya dayalı ola
rak spekülasyon ve gasp yoluyla olağanüstü kazançlar elde edilmektedir. İstanbul'da en büyük rant 
artışı bu alanda olmaktadır. Hazinenin, belediyelerin, orman idaresinin, vakıfların ve hatta özel ki
şilerin maliki oldukları arazilerin, "mafya" adı verilen çıkar gruplarınca gasp edilmesine engel olu
namamaktadır. 

173. Belediyeler, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile yetkili kılınmış" oldukları halde gecekon
du yapılmasını önleme ve yapılanları yıktırma konusunda isteksiz davranmaktadır. Belediyeler ge
cekondu "Islah ve Tasfiye" bölgelerinin tespit edilmesi ve imar planlarının yapılmasında da yeter
li çabayı göstermemektedir. Gecekondu yıkımı olayında da gerek belediyeler gerekse mülkî idare 
amirleri gerekli duyarlılığı göstermemekte ve Gecekondu Kanununun emredici hükümlerini yerine 
getirmemektedir. Büyükşehir Belediyesi, insancıl gerekçelerle, yapılmasına engel olması ve yapı
lanları yıkması gerekirken gecekondulara su vermekte, yol yapmakta ve otobüs seferi koymakta
dır. TEK VE AKTAŞ ise elektrik bağlamaktadır. 
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174. İstanbul'da oluşan taşınmaz mal rantı, kamuya aktarılabilse kamu yönetimlerinin malî 
kaynak sorununa önemli ölçüde çözüm getirebilecekken bu konuda bugüne kadar yasal bir düzen
leme yapılamamıştır. İstanbul'da sadece arsa spekülasyonundan elde edilen gelir Türkiye bütçesiy
le karşılaştırılabilir durumdadır. İstanbul'da rant mutlaka vergilendirilmelidir. 

175. Dönemsel olarak çıkan imar af kanunları gecekondu sorununu olağanüstü büyütmekte ve 
tek başına göçü ve gecekondulaşmayı özendiren en önemli ve neden olarak ortaya çıkmaktadır. 

176. Diğer taraftan rant ve ranta dayalı spekülasyonların kente yüklediği aşırı maliyetler kent
sel yaşamı giderek pahalılaştırmaktadır. 

177. İstanbul'da büyük bir konut sıkıntısı vardır. Düzenli, yeterli ve tutarlı bir konut politika
sı olmadığından gecekondulaşma önlenemez hale gelmiştir. Gecekondulaşma konusunda Büyük-
şehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mülkî idare arasında eşgüdüm sağlanamamaktadır. Bu neden
le gerekli ve etkili denetim de yapılamamaktadır. 

178. İstanbul'daki gecekondu sorunu, diğer sorunlarda olduğu gibi temel olarak plansızlık, 
eşgüdümsüzlük ve denetimsizliğin sonucudur. Gülsuyu, Sütuntepe, Çırçır Deresi, Karadolap, Gü-
zeltepe, Şifa, Esenyalı, Başıbüyük, Hisarüstü, Poligon, Pınar, Reşitpaşa, Sultanbeyli, Küçükarmut-
lu, Aydos, Dolayoba, Ayazağa ile Sarıyer, Alibcy, Yakacık ve Beykoz sırtları İstanbul'un son yıl
lardaki gecekondu ve kaçak yapılaşma semtlerinden bazılarıdır. Bu arazilerin çok büyük bir bölü
mü Hazineye aittir. İstanbul'da gecekonduların % 73'ü Hazine arazisine kumludur ve İstanbul nü
fusunun % 60-70'i gecekondu ve kaçak yapılarda oturmaktadır. İstanbul'un çevresindeki kamu ara
zileri işgal edilmiş, gecekondu apartmanları ile dolmuş ve artık ormanlara ve baraj havzalarına te
cavüz eden bu bölgeler kentin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bütün bu olumsuz gelişmeler İstan
bul'un tüm tarihî değerlerini ve doğal çevresini tahrip ederek kenti hiçbir kimliği olmayan ve ya
şam standartlarını dayanılamaz bir düzeye indiren bina yığıntılarına dönüştürmektedir. 

179. İstanbul'da ortalama yıllık nüfus artış oranı % 4.8 iken, Kâğıthane'de % 161, Ümrani
ye'de % 154, Sultanbeyli'de % 95, Pendik'te % 92 yıllık nüfus artışı yaşanmaktadır. Bu değerler 
İstanbul'da göç ve gecekondulaşmanın ne kadar ürkütücü boyutlara ulaştığını açıkça göstermekte
dir. İstanbul'da yılda ortalama 22 000 ve her gün 60'm üzerinde gecekondu yapılmaktadır. 

180. İstanbul'da görülen hızlı kentleşme olayı önemli bir sorunu da beraberinde getirmiş ve 
zaman içerisinde alman tüm yasal düzenleme ve önlemlere rağmen soruna çözüm getirmek olanak
lı değildir. İlk yıllarda izinsiz ve imar planlarına aykırı olarak yapılan yapılara gecekondu denil
mekte iken, konu son yıllarda biçim ve nitelik değiştirerek, Devlete, belediyelere, özel idarelere, 
vakıflara, ormana ve özel kişilere ait araziler üzerinde gerektiğinde kaba kuvvet kullanılmak yoluy
la bina yapımına dönüşmüştür. 

181. Bu soruna çözüm aranırken öncelikle nedenlerinin de doğru ve isabetli bir şekilde sap
tanması gerekir. İstanbul'un nüfusu her yıl ortalama 500 000 civarında artmaktadır. Bu nüfus için 
her yıl gereksinim duyulan konut sayısı yaklaşık 100 000 kadardır. Ayrıca, halen kentte bulunan 
binalardan İslah edilmesi gereken 30 000 - 40 000'i de dikkate alınacak olursa bu sayı daha artmak
tadır. İstanbul'da her yıl nüfus artışını ve ortaya çıkan konut gereksinimi karşılayacak kadar yeni 
konutun yapımını sağlayacak arsaya gereksinim olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

182. Bu durumda, her yıl 100 000 konutun yapımına olanak veren ve altyapısı tamamlanmış 
arsaları hazırlayıp gerçek gereksinim sahiplerine sunulamadığı takdirde imar planlarına aykırı ey
lemlerle karşılaşılması kaçınılmaz olacak ve İstanbul'da yerleşme ve gecekondu sorunu giderek da
ha da artacaktır. 
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183. İstanbul'da gecekonduların ve kaçak yapıların tamamı tespit edilemediği, tespit edilip 
haklarında zabıt tutulanlara bile imar ile ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmadığı veya uygulana
madığı anlaşılmaktadır. Belediye yetkililerinden alınan bilgilerde her yıl yaklaşık 10 binin üstünde 
kaçak yapı ihbarı alındığı halde sadece 600 binanın yıkıldığı ifade edilmektedir. 

184. istanbul'daki gecekonduların % 17'sinin doğrudan Hazine arazileri üzerine ve % 56'sı-
nın da bu tür arazileri başkalarından kanunlara aykın olarak gayrimenkul satışı vaadi ve zilyetliğin 
devri gibi işlemlere dayalı olarak devralınıp bunların üzerine yapıldığı anlaşılmaktadır. 

185. Bu durum bazı kişi ve kişilerin Hazine, belediye, özel idare, vakıf, orman gibi kurum ve 
kuruluşlara veya özel kişilere ait arazileri satarak haksız çıkar sağladığım ortaya koymaktadır. Ge
cekonduların kanunî engel olmasına rağmen elektrikli, su ve kanalizasyon şebekeli ve telefon ve 
yol gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmış olmasını ise açıklayabilmek olanaklı görünmemekte
dir. 

186. Gecekondu sorunu istanbul'da şu sonuçlara neden olmaktadır: 

1. Sağlıksız yerleşim bölgeleri oluşmaktadır. 
2. imar plam yapmanın yaran kalmamakta ve plan disiplini de ortadan kalkmaktadır. 

3. Hazine ve diğer kurum ve kuruluşlann arazileri haksız olarak ellerinden çıkmakta, bazı ki
şilerin bu yerlerden haksız kazanç elde etmeleri sonucunda dürüst ve yasalara uyan vatandaşlar 
nezdinde Devlete duyulan itibar ve güven duygusu zedelenmektedir. 

4. Gecekondu arsalarının satımından elde edilen gelirlerin bir kısmının terör örgütlerine ulaş
tığı yolundaki kam bazı çevrelerce ifade olunmakta ve bu bölgelerde, Anadolu'dan gelen vatandaş
lar arasında etnik farklılık ve dinî görüş aynlıklan istismar edilerek bölücülüğe uygun ortamlar ya
ratılmaktadır. 

187. istanbul İlinde iskân ve gecekondu sorununun çözümlenebilmesi için; 

1. İl bütününde yapılacak genel planlama ve ana master planlanna uygunluk sağlanarak, be
lediyeler ve il Özel idaresi tarafından planlanmış, alt yapısı tamamlanmış ve parselasyonu yapıl
mış ucuz konut arsaları üretilmeli ve düşük gelir gruplanna öncelik verilerek ve birinci konut ol
ması esas alınarak bedeli karşılığında satışı yapılmalıdır. Belediyeler, İl Özel İdaresi, Toplu Konut 
İdaresi ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sahibi oldukları arsa ve arazileri imar ve İnşaat şirket
lerine kat karşılığı devredebilmesi çekici önlemlerle özendirilmelidir. Bu işlemlerin yapılabilmesi 
için toplu konut alanlarının donatımlannın alan üzerinde gerçekleştirilmesi koşulu aranmılıdır. 

2. Belirli bir sayı üzerinde işçi ve personel çalıştıran kuruluşlara tespit edilecek orana göre, 
kuruluş ile birlikte lojman ve konut yapmalan zorunluluğu getirilmeli ve çeşitli önlemlerle özendi
rilmelidir. Örneğin, İkitelli Sanayi Bölgesinde 25 000 işyeri bulunmasına ve 500 000 kişilik istih
dam yoğunluğu olmasına rağmen bu yeni gelişmenin yol açacağı konut sorununun giderilmesi için 
bir önlem alınmamış ve konut üretimi planlanmamıştır. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek kişilere ait arazilerin nzasız ve zor kullanılarak 
ele geçirilmesi halinin gasp türü bir eylem oluşturduğu ve bu yeni suç türünün "Kente Karşı işle
nen Suçlar" başlığı altında yeni bir kavram olarak değerlendirilmesi ve bu yolda yasal düzenleme
lerin yapılması sağlanmalıdır. Bu düzenleme ile kaçak yapı ve gecekondu yapana, yaptırana, göz 
yumana, alana ve satana büyük ceza ve yaptırımlar getirilmelidir. Gerek gecekondu ve gerekse 
imar planı ve kurallarına aykın yapılaşmalar nedeni ile oluşan ve kente karşı işlenen suçların bir an 
önce yargılanması için İstanbul'da imar uzmanlık mahkemeleri kurulmalıdır. 
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4. Belediye zabıtasının bir bölümü imar zabıtası olarak ayrılmalı veya Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı ayrı bir imar Polisi kurulmalıdır. İmar Zabıtası veya polisi tarafından İmar Kanununa ve imar 
planlarına aykırı yapılaşma tespit ve zabıtları ilgili mahkemelerce suçüstü hükümleri uyarınca ko-
vuşturulmalıdır. Bu davalarda "ihtiyatî tedbir" uygulamasına olanak verilmemeli ve uyuşmazlıklar 
kısa sürede karara bağlanarak infaz edilmelidir. 

5. Sosyal konut gereksiniminin bir kısmının karşılanabilmesini sağlamak üzere; 

a) Toplu Konut İdaresi İstanbul'da örgütlenmelidir. 

b) İnşaat düzeyi en az % 75'e ulaşan ve finansman sıkıntısı çeken kooperatiflere hızlı bitirme 
kredisi verilmelidir. 

c) Toplu Konut İdaresi tarafından alt yapısı tamamlannuş arsa alanları üretilmelidir. 
ç) Kredi faizleri düşürülmelidir. 

d) Toplu Konut İdaresince Halkalı Toplu Konut Alanı örneğinde olduğu gibi çok miktarda 
ucuz sosyal konut üretilmeli ve evi olmayanlara uygun koşullarla verilmelidir. 

6. Arsa üretimi konusunda tecavüze uğrayabilecek Hazine arazileri ile kamunun hüküm ve ta
sarrufunda bulunan diğer alanlara öncelik verilmesi ve buralarda sosyal konut ve kooperatifleşme
ye gidilmesi gecekondulaşma ve arazi tecavüzlerinin önüne geçilmesi yönünde fayda sağlayacaktır. 

7. 775 sayılı Gecekondu Yasasının 3 üncü maddesi gereğince Millî Emlak Genel Müdürlüğü
nün elindeki parsellerin belediyelere devredilmesi ve belediyelerin de bu alanlan toplu konut ve 
sosyal konut yapımında kullanabilmesi gerekir. 

8. İmar Kanununun aksayan ve eksik yönleri düzeltilerek yeniden şekillendirilmelidir. 

9. Boğaziçi ve Adalar üzerinde özellikle ve ayrıca durulmasında zorunluluk bulunmaktadır. 
Boğaziçi İmar Kanununun tam korumayı sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Adalar 
için de yine bu yönde yasal bir düzenleme oluşturulması yararlı olacaktır. 

188. 3194 sayılı İmar Kanununda bölge planının yapımı konusunda hükümler yer almasına 
rağmen "Bölge Planı" kavramının tanımı yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermek için kanuna Bölge 
Planı tanımının eklenmesi, yetersiz olan çevre düzeni planı tanımının ise sektörler arası özellikle
re ve koruma-kullanma dengesi sağlama amaçlarına da yer veren şekilde yeniden düzenlenmesi ge
rekmektedir. Ayrıca çevre düzeni planlarının yapımı ve onayına ilişkin esaslar belirlenerek yürür
lükte bulunan kanundaki boşluklar giderilmelidir. 

189. 3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen Bölge Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Pla
nı ve Uygulama İmar Planının hazırlanması, onaylanması, birbirlerine uygunluğu, bunlarla ilgili 
itiraz süreleri, planların kesinleşmesi gibi hususlar tereddüte yol açmayacak şekilde belirlenmeli ve 
bu yönde kanun değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, imar planlarının onay tarihinden itibaren en az üç 
yıl süre ile değiştirilemeyeceği kanun hükmüne eklenmelidir. < 

190. Halen yürürlükte bulunan İmar Kanununun 6 ncı maddesinde belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde yar alan gayrimenkulların tevhid ve ifraz işleminin belediye encümeni karan ile ya
pılacağı hükme bağlanmasına rağmen belediye ve mücavir alan sınırlan dışında yapılacak ifraz ve 
tevhitler konu edilmemektedir. Bu sınırlar dışındaki işlemlerin İl İdare Kurulunca onaylanmak su
retiyle yapılacak hükmü maddeye eklenerek kanundaki eksiklik giderilmeli ve uygulayıcılann te
reddüte düşmesi önlenmelidir. 

191. İmar Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen düzenleme ortaklık payı kapsamına ilk ve 
orta öğrenim kurumları ile temel sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının da dahil edilmesi ve bu ne-
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denle düzenleme ortaklık payı (alt yapı katılım payı) oranının % 35'den % 40'a yükseltilmesi uy
gun olacaktır. c 

192. İmar Kanununun 7 nci maddesinde özel parselasyona dayalı ve hisseli satış işlemleri ya
saklanmış ve bu yasak dışında kalan istisnalar belirlenmiştir. Ancak, madde metninde bulunan 
"îmar Planı Olmayan Yerlerde" ifadesi, hisseli satışlann sadece imar planı olmayan yerlerde ya
saklandığı biçiminde algılanmaktadır. Bu nedenle madde metninden "imar Planı Olmayan Yerler
de" ifadesi çıkanlarak bu konudaki tereddütlere son verilmeli ve kanunda belirtilen istisnalar dışın
da her türlü yapılaşma amacı ile arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planlan 
ve/veya satış vaadi sözleşmelerinin yapılması kesinlikle yasaklanmalıdır. Aynca, hisseli satış iş
lemleri yasaklanmış olmasına rağmen, mahkemelerce, her tür satış ve devir işlemlerinin gerçekleş
tirilmesine yönelik kararlar alınmakta veya özel parselasyona dayalı olarak alınan tapusuz arazi 
gösterilerek tescil davası açılmaktadır. Bu durum ise doğal olarak kaçak yapılaşmayı teşvik etmek
tedir. Bu tür uygulamaları önlemek amacıyla madde metnine "Mahkemelerce istisnalar dışında his
se devir ve temlikini gerektiren kararların alınamayacağı" hükmü eklenmelidir. 

193. Yürürlükteki 3194 sayılı îmar Kanununun 27 nci maddesinde belediye ve mücavir alan 
sınırlan dışında kalan bütün köy yerleşik alanlannda yapılacak yapılar için yapı ruhsatı ve kullan
ma izni aranmayacağı belirtilmektedir. Ancak bazı köylerin onaylı imar planlan bulunmaktadır. Bu 
nedenle kanun metninin sadece imar planı olmayan köyleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlen
mesi ve uygulama farklılıklannın giderilmesi gerekmektedir. 

194. İmar Kanununun 32 nci maddesinde yer alan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykın ola
rak yapılan ve yapılmakta olan yapılarla ilgili yapılacak işlemleri belirleyen hükümler yeterince 
açık değildir. Bu durum çeşitli tereddütlere yol açmaktadır. Bu nedenle madde metninin yeniden 
düzenlenmesi, yıkılması ve ıslah edilmesi gereken yapılar ile yürürlükteki kanun, imar planı ve 
mevzuata uygun olarak ruhsata bağlanabilecek yapılar, işlemlerle ilgili sürelerle birlikte ayn ayn 
ve net olarak belirtilmeli, yapının durdurulmasına ilişkin esaslar tespit edilerek durdurma karan alı
nan yapılara devam edilmesi halinde ne şekilde işlem yapılacağı, iskân edilmiş olanlann hangi sü
rede ve nasıl tahliye edileceği hükme bağlanmalı ve cezaî müeyyideler açıklanmak suretiyle konu
ya netlik kazandırılmalıdır. Bu maddede ruhsatsız yapıların o andaki durumunun ilgili idarece tes
pit edileceği, yapı tatil zaptı düzenleneceği ve inşaatın mühürlenerek durdurulacağı, tebligattan 
sonra inşaata devam edilmesi halinde, bu kısımlar için herhangi bir karar alınmasına gerek kalmak
sızın derhal yıkıma geçileceği, yıkım masraflarının mal sahibinden tahsil edileceği hükümleri yer 
almalıdır. Ayrıca, başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılan veya yaptırılan yapılar ile hisseli ar
sa veya araziler üzerinde tüm hissedarlann muvafakati alınmaksızın yapılan veya yaptırılan yapı
ların, ilgili idarenin tespiti veya arsa veya arazi sahibinin veya hissedarlardan birinin başvurusu 
üzerine başka hiç bir karar gerekmeksizin ilgili idare tarafından üç gün içinde yıktınlacağı mutla
ka madde metnine ilave edilmelidir. 

195. İmar Kanununda belirtilen her türlü para eczalanna açıklık ve netlik getirilmeli, para ce
zaları caydırıcı olabilecek şekilde artınlmalı, mal sahibi, müteahhit, fennî mesul, plan müellifleri, 
işlemlerini yapmayan ve geciktiren mahallî yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve diğer mahallî 
görevlilerin sorumlulukları açık bir şekilde tarif edilerek para ve meslekten men cezalan verilme
li, böylece kanuna aykın hareket edilmesi önlenmelidir. 

-. 196. İmar Kanununun mücavir alanlarla ilgili 45 inci maddesi yürürlükten kaldırılmalı, mev-
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cut mücavir alanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilerek belediye sınırlarına dahil 
edilmelidir. Böylece mücavir alanlarda imar mevzuatı ile ilgili yetki kargaşasına son verilmiş ve 
farklı uygulamalar nedeniyle yoğun çalışmalar önlenmiş olacaktır. 

197. 3194 sayılı İmar Kanununa imar planı yapacak idarenin, Bakanlıktan yeterlik belgesi al
ma şartı getirilmeli, ayrıca yerel idarelerin yaptıkları iş ve işlemlerin kontrol ve denetimine ilişkin 
İmar Kanununda hüküm bulunmayışının getirdiği sakıncaları bertaraf etmek için Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının, belediyelerin fon ve imar konusuna giren her türlü iş ve işlemlerin tetkik, teftiş, 
tahkik ve denetimine yetkili kılındığı hususu kanun hükmüne eklenmelidir. 

198. Boğaziçi imar bakımından özel olarak ele alınması gereken bir alandır. Doğuda Çamlı
ca tepeleri ile başlayıp Yuşa Tepesi ve Ceneviz Kaleleri ile biten çevre içinde kalan Boğaz 31 km 
uzunluğundadır. Bitki örtüsü, tepeleri, vadileri ile küçük kıyı ycrleşmeleriyle bundan 40-50 yıl ev
vel Boğaz doyumsuz bir güzellikteydi. Hızlı şehirleşme ve özellikle 1950'li ve takip eden yıllarda 
hızlı bir sanayileşmeyle artan nüfusun bilinçsiz yerleşmelerinden Boğaziçi ve çevresi de etkilen
miştir. Son 20-25 yıl içinde oluşan gelişmelerle yeşil sahalar ve yalılar etrafındaki korular hızlı kal
dırılarak yerlerine yükselen ve birbirinin sırtına binen beton binalar, sahildeki moloz yığınları, kum 
depoları, sırtlarda parsellenmiş araziler ve üzerlerine kondurulmuş gecekondularla Boğaziçi inşam 
huzursuz eden bir görüntü kazanmıştır. 

199. Boğaziçi'nin doğal ve tarihî değerlerini koruyabilmek amacıyla çıkarılan 2960 sayılı Bo
ğaziçi İmar Kanunu ihtiyaçlara cevap verememekte, kaçak yapı ve kanunlara aykırı^diğer fizikî gi
rişimleri engelleyememektedir. 2960 sayılı Yasadaki planlama ve koruma anlayışının yanlış olma
sının yeterli ve etkili denetim mekanizmasının kurulamayışının, yetki ve sorumlulukların parçalan
mış olmasının ortaya çıkardığı sorunların çözümü için Boğaziçi İmar Kanununda kimi değişiklik
ler yapılması gerekmektedir. Bu kanuna göre Boğaziçi öngörünüm, gerigörünüm ve etkilenme böl
gesi olarak üç bölgeye ayrılmıştır. Bu ayırım Boğaziçi'ni korumamış, aksine bugünkü çirkin görü
nüme zemin hazırlamıştır. Bu bölgelerin tespitinde yanlışlık yapılmıştır. Denizden bakıldığında gö
rülebilen alan olarak adlandırılan öngörünüm alanları 1/15 000 ölçekli Boğaziçi Nazım Planına gö
re çizilen haritaya uymamaktadır. Boğaziçi'ni görmediği halde öngörünüm alanı olan yerler oldu
ğu gibi Sarıyer Kocataşüstü ve Sandağ mevkileri gibi geri görünümde gösterilen kimi yerler ise 
doğrudan Boğaz'a bakmaktadır. 

200. Boğaziçi'nin sınırları da değiştirilmelidir. Boğaziçi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bo
ğaziçi'nin sınırları genişletilmeli, Rumeli yakasında Rumeli Feneri'nden başlayan ve Ortaköy'de 
biten sınırın Karaköy'e kadar uzatılması yerinde olacaktır. 

201. Boğaziçi alanının imar denetimini sağlamak üzere yeterli sayıda personeli ve araç gere
ci bulunan bir Boğaziçi İmar Zabıtası kurulmalıdır. Boğaziçi alanı denetim bölgelerine ayrılmalı
dır. Ayrıca öngörünüm bölgesinde bulunan özel araziler takas yoluyla kamulaştırılmalı, devlet or
manı statüsündeki yerler, imkân ölçüsünde orman içi rekreasyon alanları olarak düzenlenmektedir. 

Güvenlik Hizmetleri 

202. İstanbul'da güvenliği doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren istatistiksel bilgilere aşa
ğıda yer verilmiştir. 
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Ilçe sayısı 
Belediye sayısı 
Köy sayısı 
Mahalle sayısı 
Yüzölçümü 
Km2'ye düşen nüfus 

ÇİZELGE 13 
GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI VERİLER 

32 
54 

226 
641 

5 733 
1280 

km2 

kişi (Türkiye ortalamasının 18 katı) 

Fabrika 
Küçük sanayi kuruluşu 
Kayıtlı işleri 
Umuma açık yer 
İçkili yer 
Otel 
Dernek 
Banka şubesi 
Döviz bürosu 
Sabıkalı sayısı 

Kuyumcu 
İstanbul'un uç uzunluğu 
îşçi sayısı 
Sendika 
Avukat 
Toplam okul sayısı 
Öğrenci sayısı 
Üniversite 
Üniversite öğr. sayısı 
Trafiğe kayıtlı araç 
Taksi sayısı 
Toplam polis sayısı 
Polis karakolu sayısı 
Jandarma sayısı 
Jandarma karakolu sayısı 
1 polise düşen kişi 
Terör hariç suç sayısı 
Terörist örgüt sayısı 
Terör olayı sayısı 
Olaylarda hayatını kay. 
Yakalanan örgüt mensubu 
Büyük cezaevi sayısı 

7400 
2 800 

158 860 
13 000 
4224 
1000 
8 157 
1 300 
3000 

300 000 

10 000 
100 

1500 000 
113 

10 840 
2 647 

1520 000 
6 

110 266 
985 501 

16 650 
18 078 

142 
2 635 

52 
600 

15 300/yıl 
18 

777/yıl 
48 

2 445 
3 

(Orta büyüklükte bir ilin nüfusu kadar ve tüm 
sabıkalı sayısının 2/5'i) 

Km. 

(69 Fakülte) 

(Bayrampaşa, Metris, Paşakapısı) 
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203. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri olmasının yamnda uluslararası geçişlerde bir kav
şak konumundadır. Körfez Savaşı ve Lübnan'ın içinde bulunduğu durum, İstanbul'u bankacılık ve 
finans kuruluştan açısından yeni bir merkez olmaya aday duruma getirmiştir/Doğu Avrupa ülke
lerinin kazandığı yeni statü, Orta Asya ve Kafkasya'da yeni bağımsız devletlerin doğuşu ve Kara
deniz'i çevreleyen ülkelerin yeni bir ekonomik işbirliğe doğru adım atmaları, Türkiye'nin ve İstan
bul'un uluslararası kimliğine yeni boyutlar getirmeye başlamıştır. 

204. Yukarıda İstanbul ile ilgili olarak verdiğimiz tüm sayılar ile birlikte 300 000 sabıkalı ve 
18 terör örgütü göz önüne alındığında kentin güvenlik açısından ne kadar önemli bir sorunla karşı 
karşıya olduğu açıkça görülmektedir. 

205. Göç ve sağlıksız kentleşme sonucu oluşan gecekondu bölgelerinde oturanları ve burala
ra girip çıkanları izlemek olanaklı değildir. Anadolu'dan gelen insanlar bu yörelerde adeta koloni
ler şeklinde dışa kapalı bir biçimde yaşadıklarından her türlü suçlu buralarda rahatlıkla saklanabil
mektedirler. İstanbul gizlenmek ve suç işlemek isteyenler için uygun bir zemin oluşturmaktadır. 

206. İstanbul çevresinde hızla oluşan ve her türlü düzenden yoksun gecekondu bölgeleri alı
nan tüm önlemlere rağmen törer için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Anadolu'nun çeşitli yer
lerinden gelen gruplar belirli bölgeleri yerleşim alanı olarak seçmekte ve bu yörelerde her türlü gü
venlik ve istihbarat hizmeti de güçleşmektedir. Her türlü alt yapı hizmetlerinden yoksun bu bölge
lerde hizmetlerin yetersizliği bahane edilerek Devlet aleyhine propaganda yapılmakta ve gençler 
kandırılarak teröre itilmektedirler. 

207. Ayrıca, sayısı 1.5 milyonu aşan öğrenciler ile işsiz grupların aralarına girilmek yoluyla 
siyasal propaganda ve eğitim çalışmaları yürütülmekte ve bu gençler Devlet aleyhine suç işlemeye 
yönetilmektedirler. 

208. Son zamanlara kadar halk teröristlerin eylemleri karşısında suskun durmakta ve tanıklık 
yapmaktan çekinmekte idi. Son zamanlarda halk terörist örgütlerin eylemleri karşısında duyarlılık 
göstermeye ve güvenlik güçlerinin yanında yer almaya başlamıştır. Halkın bu davranış değişikli
ğinde en önemli etmen iktidar ve muhalefetin terör karşısındaki tutumlarının aynı olmasıdır. Oluş
turulan bu uygun ortamdan yararlanılmalı ve en kısa zamanda iç güvenlik örgütleri yeniden düzen
lenip yapılandırılmalıdır. 

209. İstanbul'da bugünkü güvenlik güçlerinin örgütlenme biçimi, teknik donanımı ve perso
nelinin niteliğiyle güvenliği istenilen düzeyde sağlamak olanaklı görülmemektedir. İstanbul'da iç 
güvenlik gücü diğer illerimizde olduğu gibi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığın
dan oluşmaktadır. 

Emniyet Müdürlüğü 

210. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü örgütlenme yönünden 3 bölgeye ayrılmıştır. İlçe emni
yet müdürlüklerinin her yönden yeterli bir şekilde donatıldığını söylemek olanaklı değildir. 

211. Kaymakamlar Emniyet Örgütünden ve güvenlik hizmetlerinden adeta soyutlanmış gibi
dir. Her ne kadar kaymakamların isterlerse güvenlik hizmetlerine katkıda bulunabilecekleri güven
lik yetkililerince ifade edilmekte ise de bu katkılar yasaların kaymakamlara verdiği yetkiler düze
yine hiç bir zaman ulaşamamıştır. 

212. İstanbul'da güvenlik görevlileri sayısal olarak yetersizdir. Araç ve gereç açısından da du
rum aynıdır. İstanbul'da 600 kişiye, 1 polis düşmekte olup, Ankara'da bu sayı 400, Bursa'da 
300'dür. 
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213. İstanbul'da güvenlik açısından önemli olan hizmetin vatandaşın ayağına gitmesini ger
çekleştirebilmektir. Bu düşünceden hareketle pasaport, araç kayıt ve tescil, derneklerle ilgili işlem
lerin, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili düzenlemelerin bir çoğu ilçe emniyet müdürlülderine 
devredilmekte ve giderek il emniyet müdürlüğü planlayan ve denetleyen bir üst yapı niteliğine ka
vuşmaktadır. 

214. Kenti suç örgütlerine teslim etmemek, güven ve huzur ortamının tam olarak kurulması
nı sağlamak için İstanbul'a özel bir güvenlik sisteminin kurulması gerekmektedir. 

215. Güvenlik görevlilerinin en büyük sorunu olan konut sorununun çözümlenmesi, lojman 
yapılması veya Toplu Konut İdaresinin yardımı ile konut edinilmesinin kolaylaştırılması gibi ön
lemlerin yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 

216. İstanbul'da güvenlik açısından otoritenin tek elde toplanmasında ve yönetimin bölünme
mesinde büyük yarar bulunmaktadır. 

İl Jandarma Komutanlığı 

217. İstanbul İlinin toplam alanı 5 773 km2'dir. Bu alanın büyük bir kısmı jandarmanın so
rumluluğundadır. Yüzölçümünün 7/8'inde jandarma görevlidir. Jandarma, belediye ve mücavir 
alan içinde ve dışında henüz belediye örgütü kurulmamış gecekondu bölgelerinde de görev yap
maktadır. Bu bölgelerin suçluların kolayca barınabildikleri yerler olması jandarmanın işini zorlaş
tırmaktadır. Jandarma erleriyle böylesine duyarlı bölgelerde güvenliğin sağlanması bir hayli zor 
bulunmaktadır. 

218. Jandarma ayrıca İstanbul'da bulunan cezaevlerinin, Hava Limanının, TRT'nin, Topkapi 
Sanayinin ve PTT Verici İstasyonlarının korunmalarını da üstlenmiş bulunmaktadır. 

219. Cezaevlerinin yerleşme alanları içinde kalması her bakımdan büyük sorunlar ortaya çı
karmaktadır. 

220. İl Jandarma Komutanlığı da İstanbul'da karakol sistemine göre örgütlenmiştir. 
221. Jandarma, İstanbul'da 13 ilçe, 43 mahalle ve 2ÛO'ün üzerinde köyde görev yapmaya ça

lışmaktadır; Şehirleşen bölgeler süratle Emniyet Müdürlüğüne devredilmeli ve sadece kırsal alan
lar Jandarma Alay Komutanlığının görev alanında kalmalıdır. 

222. İstanbul'da güvenlik hizmetleriyle ilgili olarak anılması gereken bir teşkilat da Sahil Gü
venlik Komutanlığıdır. Kıyı ve karasularımızda can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olan 
Komutanlık, deniz kirliliğinden, deniz kazalarına, denizde suç ve suçlu izlemeye değin bir çok 
olayda yetkili pozisyondadır. İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı modern ölçüm ve tespit ve iz
leme cihazlarından mahrum bir şekilde sayıca az ve küçük botlarla, tüm yetersizliklere rağmen, 
emniyet ve jandarmayla koordineli olarak çalışmalarını yürütebilmektedir. Deniz ve kıyı kirliliğin
de caydırıcı önlem olarak Komutanlığın idarî para cezası kesebilme yetkisini artırmak, kirlilik öl
çüm ve tespiti ile oluşan kirliliğin giderilmesinde kullanılmak üzere Komutanlığa araç-gereç takvi
yesi yapmak yerinde olacaktır. 

223. İstanbul'da terör olayları dışındaki olayların diğer ülkelerdeki benzerî metropollere oran
la daha düşük olduğu gözlenmektedir. Ancak bu durumun göçle gelenlerin geleneksel ahlak yapı
sını henüz korumalarından ileri geldiği gerçeği unutulmamalıdır. Göçle gelenlerin İstanbul'da do
ğup büyüyen ikinci kuşağının aynı geleneksel ahlakı kazanamadıkları ve geçimlerini sağlayacak iş-
güç edinememeleri durumunda adi suçluların ve suçların patlama gösterebileceğini ve hatta bun
lardan terörist eylemci çıkabileceği gerçeği gözardı edilmemelidir. 
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224. İstanbul'da bugün etkinlik gösteren "terör örgütlerTnin işlediği cinayetlerin faillerinin 
bulunmasında zorluk çekilmektedir. Adalet mekanizmasının hızlı çalışmaması nedeniyle bir kısım 
alacaklılar, alacaklarını "çek-senet mafyası" adı verilen zorbalar kanalıyla alma yolunu seçmekte
dirler. Emlakçı adı altında etkinlik gösteren ve "gecekondu mafyası" adıyla anılan kişiler kamuya 
ve hatta özel kişilere ait arazileri parselleyip satmakta ve büyük çıkarlar sağlamaktadırlar. 

225. Böyle olmakla birlikte son iki yıldır İstanbul'da terör örgütlerince işlenen cinayetlerin fa
illerinin tamamına yakın bölümü yakalanmıştır. Ayrıca, çek-senet mafyası ve gecekondu mafyası 
ile gerekli şekilde mücadele amacıyla Asayiş Şubesi bünyesinde "organize suçlar bürosu" kurul
muş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 

226. Devletin güvenlik güçleri yeni oluşan bu suç türlerine göre önlem almak ve örgütlenmek 
için yoğun çaba içindedirler. Ancak, yargı sisteminden arzuladığı süre içinde sonuç alınamayaca
ğını düşünen az sayıdaki vatandaş yasa dışı işlem ve eylemleri ilgili makamlara intikal ettirmemek
tedirler. 

227. Olay, siyasal çizgiden kanunsuz kazanç çizgisine kaymış ve bu kişiler için adeta bir ya
şam biçimi haline gelmiştir. Eski yıllarda siyasal olaylardan sabıkalı kişilerin bir bölümü bugün İs
tanbul'da kanunsuz olarak çek-senet tahsili, arazi satışı uyuşturucu nakli, soygun, kadın ticareti ve 
parayla adam öldürme gibi eylemlerle uğraşmaktadırlar. 

228. Ayrıca teröristlerin kullandıkları elemanlarla, kaçakçı grupların kullandıkları elemanla
rın büyük bölümünün aynı insanlar olduğu Devletçe tespit edilmiş bulunmaktadır. 

229. Güneydoğu'da meydana gelen olaylara paralel olarak bölücü örgüt elemanlarınca ger
çekleştirilen olaylar bu değerlendirmelerin dışındadır. Bu örgütlerin amacı bölücülük çalışmaları
na eylemlerle katkıda bulunmaktır. 

230. • Terör eylemleri ile mücadele edebilmek için; 

1. Yeterli istihbarat, 
2. İyi düzenlenmiş önlem ve operasyon, 

3. Etkili çalışan bir adlî yargı, ve 
4. Suçun niteliğine uygun infaz gereklidir. 

231. Tamamen özel bir suç olan terörle mücadelede gerek soruşturma ve yargı gerekse infaz 
için özel hükümler gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkılarak yürürlüğe konmuş bulunan Te
rörle Mücadele Kanunu hızla gelişen olaylara cevap verebilecek biçimde yeniden ele alınmak üze
re Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

232. Terörle mücadelede yukarıda belirtilen düzenlemelerin dışında İstanbul İlinin mülkî sı
nırlan da gözden geçirilmelidir. 

233. Güvenlikle ilgili bazı temel sorunlar şunlardır; 

1. Emniyet ve jandarmanın örgütlenme modelleri eskimiştir. 

2. Bugün için jandarmanın mülkî idare amirleri ile bağlan zayıftır. 

3. Güvenlik görevlilerinin eğitimi yeterli değildir. 
4. Güvenlik görevlilerinin yer değiştirme ve atamalarında uzmanlaşmış olanların durumu ye

terince dikkate alınmamaktadır. 
5. İstihbarat elemanlan suç gruplannın içine yeterince sızamamaktadırlar. 

6. Suçlulann kimlik ve parmak izleri bilgisayara geçirilme işlemi henüz tamamlanmamıştır. 
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7. Emniyet örgütü araç ve silah yönünden yeterli değildir. 

8. Güvenlik görevlilerinin atamalarında yalnızca "liyakat ve ehliyet" koşulu aranması gerekir
ken bazen politik atamalar söz konusu olmaktadır. 

9. Güvenlik örgütünün bütünüyle yeniden yapılanması, benzer metropol örneklerinde olduğu 
gibi, gerçekleştirilememiştir. 

234. İstanbul'da güvenlik hizmetleri, "Ortak Harekât Merkezi" ve "Bölgelerarası Eşgüdüm 
MerkezF'ni içine alacak şekilde yeniden örgütlenmeli, uzmanlık bilgisi gerekli olmayan trafik tes
cil işlemleri, pasaport ve ruhsat işlemleri ile benzer hizmetler ilçelerde bırakılmak üzere İl Emni
yet Müdürlüğü bünyesinde istihbarat, narkotik, çevre ve imar, malî polis ve benzerleri gibi uzman
lık bilgisi gerekli birimler yer almalıdır. 

235. Kimlik bildirimi konusundaki yetersizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
muhtarlıklar güçlendirilmeli ve kayıtların bilgisayara geçirilmesi Emniyet Müdürlüğünde gerçek
leştirilmelidir. 

236. Emniyet ve asayiş yönetimi konusundaki kimi rahatsızlıkların hükümetçe hazırlanıp 
Meclise sunulan İl İdaresi Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ve Jandarma Teşkilat ve 
Vazife Kanununda değişiklik yapan tasarıların yasalaşmasıyla giderilmesi beklenmektedir. 

Eğitim ve Gençlik Hizmetleri 

237. İstanbul'da eğitim ile ilgili kimi veriler aşağıda belirtilmiştir. 

ÇİZELGEM 
EĞİTİM VERİLERİ 

İlk ve orta öğretim 
Toplam okul sayısı 

Toplam derslik sayısı 

Toplam öğrenci sayısı 

Toplam öğretmen sayısı 

Her yıl başlayan öğrenci sayısı 

Her yıl yeni derslik iht. 

Biriken derslik ihtiyacı 

Her yıl yapılması gereken yeni derslik iht. 
Toplam ilkokul 

Ortaokul 
Lise-meslek lisesi 

İlkokulda derslik/öğrenci oranı 
Ortaokulda derslik/öğrenci oranı 

Lisede derslik/öğrenci sayısı 

21 000 

1,5 milyon 

43 559 

60 000 

1 500 
4400 
2 300 (Yapılan 1 000) 

1 134 

630 
540 
124 
172 
70 
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Toplam ilkokul öğrencisi sayısı 

Toplam ortaokul öğrenci sayısı 

Toplam lise-meslek lisesi öğrenci sayısı 

Yalnızca göç eden nüfusun ihtiyacını 

karşılamak için gereken yeni 

İlkokul sıyısı 

Ortaokul-lise sayısı 

Yükseköğretim üniversite sayısı 

Fakülte sayısı 

Üniversite öğrenci sayısı 

847 584 

401 612 

339 026 

50 

6 

6 

69. 

110 264 

238. İstanbul 'da eğitim ve derslik sorunu hızlı nüfus artışları başladıktan sonra kentin okul ge
reksinimini karşılayacak oranda yatırım yapılmaması ile ortaya çıkmıştır. 

239. Gerek ilkokul, gerekse ortaokul ve liselerde dersilk başına düşen öğrenci sayısının aşın 
derecede fazla olması derslik sayısı bakımından ne kadar büyük bir sıkıntının olduğunu göstermek
tedir. İstanbul'da bazı okullarda ikili ve bazılarında ise üçlü öğretim yapılmaktadır. Öğretmen ge
reksinimi de bazı dallarda kendisini göstermektedir. 

240. Okul yapmak için yer sağlamakta zorluklarla karşılaşılmakta, dar alanlarda yapılan okul
lara derslik ilavesi yapılamamaktadır. Okul yeri konusunda merkezî idare ile belediyeler arasında 
gerekli işbirliğinin sağlanamadığı gözlenmiştir. 

241. Dil öğrenimi vermek üzere kurulan özellikle orta dereceli özel okullar ve dershaneler 
devlet okullarındaki nitelikli öğretmenleri daha iyi olanaklarla kadrolarına almaktadırlar. İstan
bul'daki zor yaşam koşullarında öğretmenlerin önemli bir kısmı aldıkları maaşla geçinmekte zor
lanmakta ve büyük çoğunluğuna da lojman tahsis edilememektedir. Başkaca bir gelirleri ve kendi
lerine ait bir konutlan yoksa, ikinci bir iş yapmakta, dinlenmek ve derse hazırlanmak için gerekli 
zamanları olmadığından öğretim ve eğitimin niteliğinde düşme gözlenmektedir. 

242. İstanbul'da eğitim hizmeti ile ilgili olarak saptanan temel sorunlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. İstanbul'a okul yapımı için gerekli olan finansal kaynak aktarılmamaktadır. 

2. Okul yeri için özel idare ve belediyeler arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanamamaktadır. 

3. Öğretmenlerin yaşam koşulları (maaş, lojman v.s.) yeterli değildir. 

İstanbul'da eğitim açıklannın giderilmesi ve eğitim sorunlannın çözüme kavuşturulması için; 

1. İstanbul pilot bölge kabul edilerek geçmiş yıllardaki açığı kapatacak bir yatırım programı 
hazırlanmalı ve gereksinimi karşılayacak sayıda okul ve derslik yapımına olanak verecek yeterli 
ödeneklerin İstanbul İli emrine gönderilmelidir. 

2. Belli miktarın üzerinde konut yapan kuruluşlara bu konutlarla birlikte ilk ve orta dereceli 
okul yapma zorunluluğu getirilmelidir. 

3. Okul yapımı ile ilgili yasal düzenlemelerde yapılacak değişikliklerle gerekli esneklik ve 
kolaylıklar getirilmeli ve özel okul yapımı özendirilmelidir. 
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4. Hayırsever vatandaşların ve halkın yardımları sağlanarak Devlet-Vatandaş işbirliği ile Mil
lî Eğitime yeni okullar kazandırılması sağlanmaya çalışılmalıdır. 

243. 1.5 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğu bir kentte gençliğin de sorunlarının olması ka
çınılmazdır. Bu sorunlar boş zamanı değerlendirme, nitelikli okullara girme, kötü alışkanlıklar 
edinme ve iş bulabilme sorunları olarak sıralanabilir. Özellikle okul çağındaki gençler, okul dışı 
boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme alışkanlıkları edinememişlerdir. Türkiye'nin her 
tarafında olduğu gibi İstanbul'da da okul dışı boş zamanlarında kültürel, sanatsal ve sportif etkin
likler gösteren gençler oldukça azdır. Gençleri bu tür etkinlikler göstermesi için aileler ve okullar 
yeterince bilinçlendirmemekte ve yönlendirmemektedirler. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikte 
bulunabilmek için her gün yararlanacağı olanakların merkezî idare ve yerel yönetimler tarafından 
sağlanması ve bu alana parasal kaynak ayrılması gerekmektedir. 

244. Gençler, okul dışı boş zamanlarını kentin belli yerlerinde grup halinde dolaşarak geçir
mektedirler. Bazen bu gruplar çetelere dönüşmekte ve öldürmelere kadar varan sürtüşme ve çatış
malara girmektedirler. 

245. Okul çağındaki gençlerin kötü alışkanlıklar edinmelerini engellemek amacına yönelik 
toplumsal kurum ve kuruluşlar yeterince oluşmamıştır. İstanbul, gençlerin kötü alışkanlıklar edin
melerine uygun ortamın çokça bulunduğu bir kentimizdir. Varlıklı, orta halli ve yoksul tüm kesim
lerdeki gençleri, kötü alışkanlık edinmeye sürükleyebilecek uyuşturucu türleri istenildiğinde elde 
edilebilmektedir. Kötü alışkanlıkların gençlerimiz arasında çok yaygınlaşmamış olması Türk aile 
yapısının bütünüyle bozulmamış olmasından ileri gelmektedir. 

246. Ancak, aile, okul ve kamu olarak aşağıda belirtilen önlemlerin alınmaması dunımunda 
kötü alışkanlıklarda artma ve yaygınlaşma olacağı beklenmelidir : 

1. Her derecedeki okulların, yalnızca bir öğretim kurumu gibi görülmesi, işin en önemli kıs
mı olan eğitimin geri plana itilmesi veya hiç önemsenmemesi önemli bir sorun olarak algılanmalı
dır. 

2. Gençleri gelecek kaygısına düşürmeyecek eğitim politikalarının oluşturulmaması önemli 
bir sorun kaynağıdır. 

3. Yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorununu bütünüyle çözebilecek kadar öğrenci yurdu 
yapımına yeterli parasal kaynak ayrılamaması sorunların boyutlarını büyütmektedir. 

4. Tüm gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya yönelik etkinlikler gösteren kamu ve gönül
lü kuruluşların yokluğu gibi unsurlar da gençlik sorununun oluşmasına neden olan etmenler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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İSTANBUL'UN YÖNETİMİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUNLAR 

247. İstanbul İlinin yönetiminde önemli bir sorun alanı olarak ortaya çıkan ve kentin altyapı
sı ve üstyapısı ile ilgili sorunlardan ayrı olarak ele alınması gereken bir başka temel sorun alanını 
da "kurumsal sorunlar" oluşturmaktadır. İstanbul'da oturanlann etkili, verimli ve düzenli bir kent 
yaşamına kavuşmaları yolunda aşılması gereken temel engeller olan daha çok, daha çeşitli ve daha 
ekonomik kamu hizmeti üretebilme hedefinin gerçekleşmesi çok büyük bir oranda kurumsal nite
likli sorunların çözümlenmesine bağlı görülmektedir. 

248. Kurumsal nitelikli sorunlarla çözümlenmesi ifade edilmek istenen kavram kurumsal ve 
beldesel hizmetleri üretmekle yükümlü olan örgütlerin doğru, tarh ve etkili bir yapı içinde örgüt
lenmeleri, yönetimlerine ilişkin aksaklıkların giderilerek verimli ve ekonomik yönetim koşullarının 
ortaya çıkarılması kentin yönetimine ve sorunlarına ilişkin politikaların üretilmesi, çözüm yolu al
maşıklarının geliştirilmesi ve kentsel planlama işlevlerinin sağlıklı bir baza oturtulması, finansman 
sorunlarının çözümlenmesi ve kurumsal çerçevenin yasal boyutunu oluşturan yasal düzenlemeler
le ilgili sorunların etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır. 

249. Zira, görülmekte ve inanılmaktadır ki, kentsel sorunların çözümlenmesi, İstanbul boyut
larında bir büyüklüğe erişen kentlerde, olağanüstü derecede zordur ve sorunların çözümlenmesi 
çok yeni ve oldukça etkili girdilerin sisteme girmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, çözümü olağa
nüstü derecede zor olan bu sorunların çıkmaza girmesini ve bir anlamda çözümsüz kalmalarını sağ
layan ana etmenler kurumsal yapıda varlığı saptanan eksiklik, yetersizlik ya da aksaklıklardır, is
tanbul'un sorunlarının çözümü iyi yönetim koşullarının oluşmasına ve de kurumsal nitelikli sorun
ların çözümüne bağlı görülmektedir. 

250. Hemen belirtmek gerekir ki, böyle bir yaklaşım yeni bir yönetim modelinin aranmakta 
olduğu şeklinde bir izlenim yaratabilir. Açıklıkla ve ısrarla belirtilmelidir ki, bu aşamada aranan 
yeni bir model değildir. Bir başka anlatımla Türkiye'nin yönetsel yapısının dışına çıkan ve yeni bir 
seçenek olarak nitelenebilecek bir çözüm yolu aramamak gerekmektedir. Yapılması gereken ilk ça
lışma mevcut yönetsel yapı içinde yer alan unsurların çalışmalarını engelleyen, performanslarını 
düşüren ve bu yolla da hizmetin istenilen düzeyde üretilememesi sonucunu yaratan unsurların or
tadan kaldırılmasıdır. Ağırlık ve öncelik mevcut sistemlerin işletilir durumuna getirilmesine veril
melidir. Zira, bilinmektedir ki, mevcut sistem, içinde taşıdığı spontan bazı olgular nedeniyle kapa
sitesinin çok altında kalan bir performans düzeyine erişebilmektedir. Bugünkü yapı içinde dahi 
şimdikinden daha iyi, etkili ve başarılı sonuçlar alabilmek olanaklıdır. 

251. Bu bağlamda, İstanbul'un sorunlarının kunımsal boyutunu oluşturan kesimininin daha 
ayrıntılı bir şekilde ele alınması, irdelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik çözüm yolu alma
şıklarının geliştirilmesi, almaşıkların birbirleri ile karşılaştırılmalarının yapılması ve'üzerinde ka
rar kılınan almaşığın yasal bir metin şekline dönüştürülerek Yüce Meclisin onayına sunulması ge
rekmektedir. 

252. İstanbul İlinde karşılaşılan kurumsal nitelikli sorunlar aşağıda şu başlıklar altında ele alı
nacaktır: İstanbul'un Sorunları İle İlgili Olarak Geliştirilen Politika, Strateji ve Planların Yetersiz
liği, Örgütlenme Eksikliği, Yönetsel Sorunlar, Mevzuat Yetersizliği ve Finansman Sorunları. 

, * POLİTİKA, STRATEJİ VE PLAN YETERSİZLİKLERİ 
* ENDÜSTRİLEŞME, ENDÜSTRİNİN YURT İÇİNDE DAĞILIMI VE ENDÜSTRİYEL 

YERSEÇİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR 
253. Daha Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, İstanbul'un yönetimine ilişkin sorunlara 

kaynaklık eden etmenlerin başında ülke endüstrisinin ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresinde yer al-
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ması ve ulusal katma değerin çok büyük bir kesiminin bu bölgede üretilmesi gelmektedir. Bu çok 
önemli gerçek içerdiği istihdam olanakları ve daha iyi ücret koşullan nedeniyle esas itibariyle genç 
olan ülke nüfusunun önemli bir kesiminin bu bölgeye doğru göç etmesine yol açmaktadır. 

254. Kara, hava ve deniz ulaşımı yönünden gerçekten çok olumlu bir konumda bulunan kent 
gerek hammaddenin getirilmesinde ve gerekse mamul maddenin pazarlara ulaştırılmasında çok bü
yük bir yerseçimi üstünlüğü yaratmaktadır. Buna ek olarak kentin ülkenin en fazla nüfusuna sahip 
kent konumunda olması ve bu nedenle yarattığı büyük pazar olanakları endüstriyel yer seçiminde, 
haklı ve doğru bir şekilde, bu kentin ve yakın çevresinin tercih edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Böy
lesine güçlü bir ekonomik baz üzerine oturmuş olan kent gerek nüfus ve gerekse alan olarak hızla 
büyümektedir. 

255. Belirtilen bu temel parametreler söz konusu dinamik özelliklerini sürdürdükleri takdirde 
kentsel büyümenin devamı kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Hızlı ve denetlenemez bir şekilde büyü
yen kentin yolaçacağı yeni kentsel hizmet beklentilerinin hizmet arzı yoluyla karşılanamaması du
rumunda ise hem kentsel ratlar ve spekülasyonlar artacak ve hem de kentin günlük işlevlerinin yü
rüyüşünde önemli aksaklıklar belirecektir. 

256. Bu durumda kentsel büyümenin durdurulması ya da büyüme hızının yavaşlatılması ge
rekmektedir. Bu hedefi sağlamanın yolu da, buna yolaçtığı yukarıda belirtilen, ekonomik koşulla
rın manipülasyonunda yatmaktadır. Bir başka anlatımla, ekonomik üstünlükler bir çekici unsur ol
maktan çıkarılmalıdır. Bu ise doğrudan doğruya endüstrinin yerseçiminin yeniden yönlendirilme
sine ve bunu sağlayacak koşulların oluşturulmasına bağlı görülmektedir. 

257. Oysa, bu çıplak gerçeğe karşın, endüstrinin ülke çapında dengeli dağılımını sağlayan bir 
ekonomik çerçeve oluşmadığı gibi İstanbul'da yoğunlaşan endüstrinin başka ve daha uygun alan
lara kaydırılmasına olanak verecek politikalar ve stratejiler de mevcut bulunmamaktadır. 

258. Bu durumda aşağıdaki ve benzeri sorulara cevap aramak durumunda kalınmaktadır: En
düstrinin yerseçiminde istanbul'a alternatif olabilecek alanlar nasıl geliştirililebilir? Endüstri han
gi yol, yöntem ve araçlarla bu alanlara yönlendirilebilir? Hangi tür endüstriler İstanbul'da kalmalı 
ve hangileri başka alanlara kaydırılmalıdır? Endüstrinin yurt içinde dengeli dağılımı nasıl sağlana
bilir? 

259. Bu sorulara verilecek cevapların herbiri, söz konusu sorun ile ilgili olarak amaç ve he
defleri de belirleyen ye hedeflere ulaşmak için gerekli yöntemleri ve mekanizmaları içeren politi
kaları oluşturacaktır. 

260. Açıklıkla belirtmek gerekir ki, İstanbul İli özelinde sorunu bu açıdan ele alan politikalar 
mevcut değildir. Bu amaca yönelik stratejiler de geliştirilmemiştir. Kısacası, İstanbul İlinin yöne
timine ilişkin koşullar "laissez-fair" ve "laissez-passez" anlayışına uygun bir konumda bulunmak
tadır. 

261. Herşeyden önce buna yön verebilecek bir kurumsal yapı yoktur. DPT- çalışma anlayışı
nın bir gereği ve sonucu olarak, sorunlara kent özelinde eğilmemekte, Valilik ve belediye unsur
larından oluşan yerinden yönetim kuruluşları da kendi boyutlarım çok aşan bu sorunların çözümün
de etkili olamamaktadır. 

* BÖLGE PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YOKLUĞU 

262. Bölge planlaması yaklaşımı, ekonomik, demografik ve toplumsal açılardan önem taşıyan 
bölgelerin gerek fiziksel alan planlaması ve gerekse sosyoekonomik gelişme sorunlarının çözüm-
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lenmesinde tüm sektörleri ortak bir alan bazında ele alan ve sektör-içi ve sektörler arası ilişkileri 
uyumlu bir bütünlüğe kavuşturarak çözmeye çalışan bir teknik yaklaşım olmasına karşın ülkemiz
de yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır. 

263. Ülkemizde halen uygulanmakta olan bölge planlaması çalışmalarının başında Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde yürütülen çalışmalar gelmektedir. Daha önceki yıllarda uygulanan Erzu
rum Kırsal Alan Gelişme Projesi, Çankırı-Çorum Kırsal Alan Gelişme Projesi, Doğu ve ve Güney
doğu Anadolu Kırsal Kalkınma Projesi, Çukurova Metropoliten Bölgesi Kentsel Gelişme Projesi, 
1960'lı yıllarda geliştirilen ve coğrafî bilgileri esas alan bölge planlaması çalışmaları ve halen ha
zırlık çalışmaları sürdürülen Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi gibi çalışma
lar bu alanda ülkemizde görülen bazı uygulama örnekleridir. 

264. Yukarıda belirtilen ve çoğu süreklilik taşımayan projeler gerçek bölge planlaması için iyi 
bir örnek oluşturmamaktadır. Oysa, İstanbul'un sorunları yalnızca İstanbul'a özgü değildir. Koca-
eli'den Edirne'ye kadar uzanan bölge bir bütün olarak değişik özellikler göstermektedir. Bu neden
le, İstanbul'a yönelik önlemlerin yalnızca İstanbul İli ile sınırlı kalmaması ve il sınırlarının ötesine 
geçen etkileri de dikkate alması gerekmektedir. 

265. Bu hedefin gerçekleşmesi için İstanbul ve bazı çevre illeri içine alan bir bölge oluştur
mak ve bu bölgeyi planlamak gerekmektedir. Bölge planlaması çalışmaları ancak bu kapsam için
de ele alındığı takdirde istenilen sonuçlar verebilecektir. 

266. Kâldıki, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi bölge planlan yapmak görevini 
Devlet Planlama Teşkilatına vermiştir. DPT bu güne kadar bu yolda Türkiye'nin hiçbir yerinde ça
lışma yapmamıştır. Oysa, İstanbul'un erişmiş olduğu büyüklük ve karmaşa boyutlannda bu hizme
tin yerine getirilmesine mutlak bir zorunluluk gözüyle bakmak gerekir. Hemen belirtilmelidir ki İs
tanbul Valiliğinin ve Büyük Şehir Belediyesi sistemi içinde yer alan tüm belediyelerin bugün için
de bulundukları kurumsal ve teknik bilgi düzeyi ve koşulları çerçevesinde böyle bir çalışma yapa
bilmesi olanağı yoktur. 

267. Bu koşullar çerçevesinde İstanbul'un ve çevresinin gerek mekansal planlama sorunlan-
nı çözmek, gerek endüstriyel yerseçimi çalışmalarını planlamak ve gerekse bölge ölçeğinde sosyo
ekonomik gelişme eğilimlerini yönlendirmek üzere bölge planlama çalışmaları yapılmasına ve bu 
çalışmalara kurumsal süreklilik kazandırılmasına gereksinim vardır. 

* KENTSEL PLANLAMA SORUNLARI 

268. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin nazım plan sorunlarını devam ettiği, eski tarihlerde 
yapılmış olan nazım planın güncelliğini ve bir anlamda da güvenirliliğini yitirdiği ve kentin yeni 
nazım planının yapılmasında önemli güçlüklerle karşılaşıldığı bilinmektedir. 

269. Kent planlamasına ilişkin bu önemli eksiklik kentsel gelişmenin yönlendirilmesi ve plan
lı kentleşme hedefinin gerçekleştirilmesi yönünde önemli sakıncalar doğurmaktadır. Sakıncalardan 
birincisi ilçe belediyelerince yapılan uygulama ve ıslah imar planlarına yeterli ölçüde destek veri-
lememesidir. İkinci sakınca ise, bu ve benzeri belirsizliklerin bir yetki boşluğuna ve yetki karma
şasına yolaçması ve bu durumun da siyasal çatışmalara da dönüşebilen fikir ayrılıklanna neden ol
masıdır. Öte yandan, yüksek kent rantından yararlanmak ve pay almak isteyenler bu karmaşa orta
mından yararlanmaya çalışmaktadır. 

270. Konunun planlama tekniğine ilişkin yönü de oldukça önem taşımaktadır. Kentin nazım 
planının yapılabilmesi yolundaki çalışmalara destek olacak çözümlerden biri çevre düzeni planla-
nnın ve bölge planlarının yapılmasıdır. Bölge planlan sorununa daha önce değinilmişti. Burada 
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dikkate alınması gereken çevre düzeni planlarıdır. Çevre düzeni planlarının hangi kurum tarafın
dan yapılacağı ve onaylanma biçimi konusunda kimi belirsizlikler vardır. Belirsizliklerin bir kesi
mi de yasal düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Çevre düzeni plam yapmakla görevli kuruluş 
Çevre Bakanlığıdır. Ancak söz konusu Bakanlığın bu yolda bir çalışmasına rastlanılmamıştır. 

271. Bu durumda hem çevre düzeni planlarının hazırlanma sürecine ilişkin sorunların gideril
mesi ve hem de kentin gelecekte alacağı makroformun belirlenmesine yardımcı olabilecek nazım 
imar planının bir an önce yapılması gerekmektedir. Kentin gelişme karakteristiklerini belirleyecek 
olan nazım imar planının yapılması aynı zamanda kent yönetimini de rahatlatan önemli bir unsur 
olacaktır. 

* UYDU KENTLER VE ÇEKİM MERKEZLERİ YETERSİZLİĞİ 
272. İstanbul'a yönelik iç göçün yavaşlatılması ve önlenmesinde rol oynayabilecek önemli 

unsurlardan birisi de kent çevresinde uydu kentler ve çekim merkezleri oluşturmaktır. Çekim mer
kezleri özellikle İstanbul'a yönelik endüstri için önerebileceği alternatif seçim ve tercih olanakları 
açısından olağanüstü bir önem arzetmektedir. Endüstrinin yapısal oluşum biçimi üzerinde yapıla
cak araştırmalar yeni çekim merkezlerinin şekillenmesine kolaylık kazandırabilecektir. 

273. Öte yandan, gerek bölge içinde ve gerekse yurdun çeşitli bölgelerinde yaratılacak uydu 
kentler yoluyla İstanbul'un önerdiği pek çok kentsel işlevin buralarda yoğunlaştınlabilmesi ve böy
lelikle İstanbul üzerindeki yükün hafifletilmesi olanaklı görülmektedir. 

274. Böyle olmakla birlikte, belirtilen bu seçenekleri doğru, yeterli ve ayrıntılı bir şeklide ele 
alan çalışmaya hem planlama anlamında ve hem de örgütlenme bazında rastlamak olanaklı olama
mıştır. İstanbul'un sorunlarının azaltılmasının temini bakımından bu tür politika ve stratejilerin ye
terince irdelenmemiş ve geliştirilmemiş olması önemli bir yetersizlik olarak kabul edilmektedir. 

* NÜFUS ARTIŞ HIZININ YAVAŞLATILMASI SORUNU 

275. Gelişmekte olan öteki ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de hızlı kentleşmeye yolaçan te
mel etmenlerden birisinin hızlı nüfus artışı olduğu bilinmektedir. Ülke nüfusunun hızla çoğalması 
ve kırsal kesimin itici güçlerinin güç kazanması yanında, özellikle emeğin marjinal değerinin kent
lerde daha yüksek olmasının da içinde yeraldığı, kentsel kesimin çekici güçleri kentlere, metropol
lere ve megalopollere doğru çok etkili bir iç göç hareketinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Belirtilen bu nedenlerin ayrıntılarını burada ele almak gerekli olmamakla birlikte, hızlı nüfus artı
şını frenleyecek bir ulusal politikanın olmadığını da özellikle vurgulamak gerekmektedir. Hızlı nü
fus artışını yavaşlatacak ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması, kentlere yönelik iç gö
çü azaltıcı etkisi nedeniyle, son derece olumlu bir etki yaratacaktır. Kuşkusuz bu politika yalnızca 
aile planlaması bağlamında yeralan önlemleri içermemeli aynı zamanda kırsal nüfusu yerinde kal
maya özendirecek önlemleri de içermelidir. Bu çerçevede politikaların geliştirilmesi ve uygulama 
alanına konulması tüm güçlüklerine karşın gerçekleştirilmek gerekir. 

* KONUT VE GECEKONDULAŞMA SORUNLARI 
276. İstanbul'un sorunlarını içinden çıkılamaz duruma getiren özellilderin en önde gelenlerin

den birisi konut sorununun çözümlenememiş olmasıdır. Kent nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı gece
kondu olarak nitelenen konutlarda barınmaktadır. Büyük ve Küçük Armutlu ve Sultanbeyli gibi yö
relerde tipik örnekleri görülen gecekondulaşma olgusu esas itibarıyla konut arzı ile altyapısı geti
rilmiş ve planlanmış konut arsası arzının hızlı kentsel büyüme nedeniyle ortaya çıkan talep karşı
sında yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. 
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277. Bu durum konut arsası fiyatının, spekülatif ölçülerde artması ile sonuçlanmaktadır. Bir 
başka anlatımla arazi rantı çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Rantın fazlalığı ise rattan pay almak is
teyenler arasında önemli bir çekişmeye yol açmaktadır. Aynı olgunun bir başka sonucu da fiyatı 
düşük ve bazen hiç fiyatı olmayan arazi ve arsaların konut amacıyla kullamlmasıdır. Fiyatı düşük 
olanlar, esas itibariyle, mülkiyeti kamuya ait olan alanlardır. Gecekondulaşma olgusunun yasalara 
aykırı yönlerinin düzeltilmesinden sorumlu olan belediyelerin bu alanda açıkça yetersiz kalmış ol
maları da sorunun bir başka yönünü oluşturmaktadır. Kuşkusuz zaman zaman çıkarılan ancak ya
rarlı etkileri çok az olan imar afları sorunu da dikkatle üzerinde durulması gereken bir başka du
yarlı alandır. 

278. Bu durumda çözüm için aşağıdaki unsurların yerine getirilmesi gerekli görülmektedir: 
. 1. Konut arsası arzının artırılması, 

2. Konut arzının artırılması, 
3. Yeni yerleşim alanları yaratılması, 
4. Arazi rantının kamuya aktarılmasının sağlanması, 
5. Arazinin spekülatif bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştırılması, 
6. Yasalara aykırı yapılaşmanın durdurulması, 
7. Gecekondu alanlarının ıslahı, 
8. İmar affı ile ilgili yaklaşımların dikkatle planlanması, 
9. Konut arsası ve konut arzı için yeni kurumsal düzenlemeler yapılması, 
10. Dar gelirlilerin konut sorununun çözümlenmesi, ve 
11. Küçük tasarrufların konuta kaydırılması. 
279. Yukarıda yazılan ve hepsi birlikte ele alınarak planlanması ve politika şekline dönüştü

rülmesi gereken bu unsurlar üzerinde ne yazık ki yeterli düzeyde çalışmanın yapılmış olduğunu 
söyleyebilmek olanağı yoktur. Hatta bunlardan herhangi birisinin dahi yeterli sayılabilecek ölçüde 
bir politika ve stratejik temeline oturtulduğunu söyleyebilmek olanağı yoktur. 

280. Bu politika yetersizliği üzerinde gerekli önemle durulmalıdır. Büyüklüğü ve karmaşıklı
ğı bu denli boyutlara ulaşmış olan sorunlar üzerinde durulmamakta olması ve çözümlerin mevcut 
ve yürürlükte olan düzenlemelerde aranması gelecek yönünden oldukça endişe verici bir gerçek 
olarak kabul edilmek gerekir. 

* KENTSEL ALTYAPI YETERSİZLİĞİ 
281. Daha önceki bölümlerde ele alınmış olan İstanbul'un kentsel altyapıları ile ilgili sorun

larının ne denli önemli ve çözümü güç sorunlar olduğu açıklıkla belirtilmişti. İçme suyundan do-
ğalgaza, içme suyu arıtımından atık su arıtımına, yollardan otobanlara, trafik ve ulaşım altyapısına 
ve diğer altyapılara kadar değişebilen birçok alanda altyapı eksikliklerinin giderilmesi kentsel çev
re kalitesinin iyileştirilmesi ve kentsel yaşamın kolaylaştırılması açılarından yaşamsal önemde gö
rülmektedir. Ancak ne varki, bu sorunların çözümüne ilişkin yeterli ölçüde politika üretilebildiği 
ve bu politikaların stratejilere dönüştürülebildiğini söyleyebilmek oldukça güç görünmektedir. Bir 
kısmı yerel belediyelere, bir kısmı merkezi yönetimin taşra örgütlerine ait olan bu sorumlulukların 
yerine getirilmesi sırasında sorunun bütüncül açıdan ve bölge Ölçeğinde bir planlama anlayışı çer
çevesinde ele alınabildiğini söyleyebilmek olanağı yoktur. Finansman miktarları çok yükseklere çı
kabilen bu tür girişimlerin belirli politikalara dayalı olarak yürütülmesi büyük tasarrufları sağlaya
cak nitelikte görülmektedir. 
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* YETERSİZ ULAŞIM PLANLAMASI 

282. istanbul megalopolünün gözle görülebilir ve günlük yaşamda en çok duyulabilir sorun
larının başında ulaşıma ilişkin sorunlar gelmektedir. Sorunun özü günlük ulaşım talebi ile ulaşım 
için topluma sunulabilen taşıma kapasitesi arasındaki farklılaşmadan kaynaklanmaktadır. Özellik
le şehir içi toplu taşımacılık altyapısı ile bireysel taşımacılığa elverişli altyapıların içinde bulunduk
ları yetersizlikler önemli darboğazların oluşmasına yolaçmaktadır. „ • 

283. Buna paralel olarak, kentin gerek toplu taşımacılık hizmetlerine ilişkin altyapıların plan
lanmasına ve gerekse toplu taşıma araçlarının yönetimine ilişkin bir ulaşım master planının henüz 
yapılmamış olduğu bilinen bir gerçektir. Nüfusu 10 milyona yaklaşan bir kentte ulaşım master pla
nının yokluğu önemli bir eksiklik olarak kabul edilmek gerekir. 

284. Ulaşım master planının yokluğu gerek trafik tıkanıklıkları nedeniyle zaman ve yakıt is
rafına ve gerekse verimsiz ve ekonomik olmayan günlük ulaşım kalıplarının ve alışkanlıklarının or
taya çıkması nedenleriyle önemli ekonomik kayıplarla sonuçlanabilecek bir olgu olmak durumun
dadır. 

* ÇEVRESEL PLANLAMA EKSİKLİĞİ 

285. istanbul'un en önemli özelliklerinden biri de dünyanın bilinen en eski kentlerinden biri 
olmasıdır. Bizans imparatorluğunun ve Osmanlı imparatorluğunun yeni bir çağ başlatan başkent
leri olan bu kent sınırlan içinde binlerce yıllık tarihsel zenginlikler taşımaktadır. Dünyanın en 
önemli açık hava müzelerinden biri olmak durumunda olan istanbul'un tarihî ve kültürel özellikle
rinin en iyi şekilde korunması ve gelecek kuşaklara bırakılması gerekmektedir. Bu bağlamda en et
kili çözüm yollarından birisi de istanbul'un tümünün veya en azından tarihî yanmada içinde kalan 
kesiminin koruma altına alınması olacaktır. Bir örneği Venedik'te görülen tarihsel çevrenin korun
ması uygulamasının daha etkili yol ve yöntemlerle istanbul için de uygulanması oldukça yararlı so
nuçlar doğurabilecek bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Ne var ki bu alanda da politika planla
ma ve strateji geliştirme çabalanmn yetersiz olduğu görülmektedir. Yukanda belirtilen bağlamda 
bir analiz yapılmamış ve bulgu ve yargılar bir politika belgesi şekline dönüştürülememiştir. 

286. Çevre planlaması, tarihsel ve kültürel çevrenin korunması yanında, mevcut çevresel ka
litelerin (hava kalitesi, su kalitesi, deniz kirliliği ve gürültü düzeyi gibi) korunması için de elzem 
görünmektedir. Esasen ülkemizde çevre planlaması ne kuramsal ve ne de kurumsal olarak gelişme
miş alanlardan biri olmak durumundadır. Ancak, giderek kendini daha fazla hissettiren hava kirli
liği olgusu, denizlerden yüzme amacıyla yararlanamama gerçeği ve yüzeysel sularda hatta içme su
yu rezerevarlanndaki kirlenme tehlikesi istanbul çevresinin bir bütün olarak ele alınması ve yürür
lüğe konulacak eylemlerin belirgin politika ve stratejiler çerçevesinde planlanmasını gerektirmek
tedir. 

287. Bu anlamda da politika ve strateji geliştirme çalışmalanna rastlanılamamıştır. Belirtilen 
bu eksikliğin temel sonucu ise kentsel çevre kalitesinin giderek daha çok bozulması ve kötüleşme
si olacaktır. 

* SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKÎN POLİTİKA YETERSİZLİĞİ 

288. Kentsel kamu hizmetlerinin önde gelenlerinden olan ve insangücünün niteliklerinin ge
liştirilmesini ve korunmasını öngören sağlık ve eğitim hizmetlerinin İstanbul'da içinde bulunduğu 
koşullar dikkat çekici özellikler göstermektedir. Bu sorunların ayrıntıları ile bilgiler daha önceki 
bölümlerde verilmiştir. 
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289. Bu sorunların çözümü esas olarak belirgin ve iyi düşünülmüş politikaların geliştirilme
sine yakından bağlı görülmektedir. Ancak, sorunları İstanbul İli özelinde ele alan ve zaman içinde 
çözümünü amaçlayan planlara rastlayabilmek olanağı yoktur. 

290. Yapılmakta olan çalışmalar ve harcanan kıt kaynaklar, özellikle sağlık alanında, toplu
mun önemli ölçüde tatminsizlik ve çaresizlik içinde olması sonucunu değiştirmemektedir. Mevcut 
kurumsal düzenlemeler çerçevesinde sorunların etkili bir şekilde ortadan kaldırılması oldukça zor 
görülmektedir. Yeni anlayışlar ve yaklaşımlar içeren yeni politikalar geliştirilmesinde mutlak zo
runluluk görülmektedir. Oysa, bu tür çalışmaların sınırlı olduğu da bilinen bir gerçektir. 

* YÖNETİMİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARDA YETER
SİZLİK 

291. İstanbul İlinde yönetimin geliştirilmesine ve yeniden düzenlenmesine ilişkin bir çalışma
nın İçişleri Bakanlığında yürütülmekte olduğu görülmüştür. Bakanlığın başlatmış olduğu yönetim 
reformu çalışmaları çerçevesinde İstanbul'un yönetim biçimine ilişkin sorunlar da ele alınmış ve 
çözüm yollarının geliştirilmesi için bir çalışma başlatılmıştır. Buna paralel olarak İstanbul Valili
ğinin de girişimiyle İstanbul'un yönetim sorunlarının en az düzeye düşürülmesi için çözüm yolu 
arama ve model geliştirme çalışmaları içine girilmiştir. 

292. Yönetsel reform çalışmaları çerçevesinde İstanbul'un yönetimi ile ilgili olarak yeni bir 
yasa tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki DYP-SHP hükü
meti zamanında Bakanlar Kurulu içinde 5 bakandan oluşan bir alt komite tarafından incelenmiş ve 
Parlamentoya şevki uygun görülmüştür. Halen Başbakanlıkta bulunan tasarının görüşleri alınmak 
üzere bazı bakanlıklara gönderildiği bilinmektedir. 

293. Buraya kadar anlatılan çalışmalar oldukça olumludur. Sorunların çözümü için temel ku
rumsal yapının oluşturulmasını amaçlayan İstanbul'un yönetimi ile ilgili kanun tasarısı başlangıç 
için iyi bir girişimdir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki yeterli değildir. Aslında, esas itibarıyla, 
bu tasarı yürürlüğe girdikten sonra yönetsel yeniden yapılanma ile ilgili strateji ve politika geliştir
me çalışmalarının yoğunlaştırılması gerekmektedir. Tasarı, bir anlamda, İstanbul'un sorunlarının 
azaltılması ve giderilmesi için kurumsal bir altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. 

294. Bu bağlamda yapılması gereken çalışmalardan bir tanesini il ve ilçe sınırlarının yeniden 
belirlenmesi oluşturmaktadır. Kocaeli İline bağlı Gebze İlçesi İstanbul'un ekonomik yapısı ile tam 
bir bütünleşme içine girmiştir. Ne var ki, bu ekonomik bütünlük yönetimsel bütünlük ile birleşme-
diğinden önemli sorunların ortaya çıkmasına yolaçmaktadır. Aynı yaklaşım ve anlayış çerçevesin
de ele alındığında Yalova'nın da İstanbul ile bağlılığının isabet düzeyi tartışmalı görülmektedir. 

295. İl sınırları içindeki ilçelerin sınırlarının da yeniden belirlenmesi ve daha tutarlı bir dü
zenlemenin yapılması gerekli görülmektedir. 

* İÇ GÜVENLİĞE İLİŞKİN. POLİTİKALARDA YETERSİZLİK 

296. İstanbul'un erişmiş olduğu demokratik ve mekansal büyüklük bu kentin iç güvenliğine 
ilişkin hizmetlerin mutlak şekilde özel bir düzenlemeye göre örgütlenmesini ve yönetilmesini ge
rekli kılmaktadır. Oysa, bu gerçeğe rağmen İstanbul'un güvenlik hizmetlerinin yönetimi Emniyet-
Jandarma ikilemine dayanan klasik modelin aynısıdır. Kentin kırsal kesiminde nüfusun yüzde 5'i 
yaşarken Jandarma sorumluluk bölgesi, bazı kentleşmiş alanları da içerdiğinden, il topraklarının 
yüzde 40'ını kontrol etmektedir. Bir anlamda görev karışımı vardır. 

297. Ayrıca, bu birimlerin kendi sorumlulukları altındaki alanda yürüttükleri güvenlik hizmet
leri örgütsel ve yönetsel açılardan diğer illere göre hiçbir farklılık göstermemektedir. Oysa, İstan-
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bul, 32 ilçeden meydana gelmektedir. Merkez ilçe kaymakamlığı statüsündeki bu ilçelerin yöneti
mi güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi açısından çeşitli sorunlar yaratmaktadır, il Emniyet Müdür
lüğü tek bir merkezden bu dev kenti yönetmeye çalışmaktadır. Emniyet hizmetlerinde ilçe kayma
kamlıklarına görev ve yetki aktarımına ve alan üzerinde eşgüdümü sağlayıcı yeni yapılaşmalara ge
reksinim vardır. 

298. Ne var ki, yukarıda anlatılan seldi ile hizmetlerin planlanmasına, izlenecek stratejilerin 
belirlenmesine ve bu alanda yeni politikaların üretilmesine yönelik çabalara rastlanılmamıştır. 

299. Genel olarak belirtmek gerekirse istanbul'da iç güvenliğe ilişkin hizmetler diğer illerde
ki gibi yürütülmektedir. Oysa, kentin ulaşmış olduğu büyüklük boyutları karşısında klasik yöntem
ler yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan yeni ve değişik yaklaşımların denenmesi ve daha etkili so
nuç verenlerin uygulama alanına konulması yararlı olacaktır. 

* OTOPARKLARLA İLGlLl POLİTİKALARDA YETERSİZLİKLER 

300. Kentin önde gelen sorunlarından birisinin otoparklarla ilgili olduğu dalıa önceki bölüm
lerde belirtilmişti. Yaklaşık 1 milyon kayıtlı araç bulunan kentte hergün yaklaşık 400 yeni araç tra
fiğe çıkmaktadır. Kentte ticaret yoğunlukları iş merkezlerindeki otoparklann sınırlı olması ve ko
nut ağırlıklı bölgelerde otoparklarla ilgili yasal düzenlemelerin yeterince uygulanamaması neden
leriyle önemli bir otopark sorunu yaşanmaktadır. Araçlar genelde yol üzerine parkedilmekte ve bu 
durum da esasen yetersiz olan yol kapasitesi üzerinde önemli bir ek yük yaratmaktadır. 

* ÖRGÜTLENME EKSİKLİĞİ 

* GENEL ÖRGÜTLENME SORUNLARI 
301. istanbul'da yapılan araştırma ve incelemeler göstermektedir ki kentin yönetimini omuz

laması ve kamu hizmetlerini etkili bir şekilde topluma sunması gereken birimlerde çok önemli sa
yılması gereken düzeyde örgütlenme eksiklikleri ve yetersizlikleri vardır. Gerek merkezi hükümet 
ve gerekse yerel yönetimleri kapsayan bu yargı bir çok örnek olayda açıklıkla görülebilmekte ve 
saptanabilmektedir. 

302. İstanbul'un yönetiminden birinci derecede sorumlu olan il ve ilçe yönetimleri bu bağ
lamda ele alınması gereken ilk olguları oluşturmaktadır. İstanbul Valiliği olarak somutlaşan ve 
merkezi yönetime bağlı taşra birimlerinden oluşan bu sistem içinde çok önemli sorunların var ol
duğu saptanmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda genel çizgileriyle özetlenmiştir. 

303. istanbul Valisinin yönetsel imajının değiştirilmesi ve valinin günlük işlerle uğraşmak
tan çok kentin sorunlarının çözümünü planlayan, yatırım kuruluşları arasında eşgüdümü sağlayan, 
yatırımlara finansman için kaynak bulmaya çalışan ve kamu örgütlerinin çalışmalarını etkili bir şe
kilde denetleyen bir kimliğe büründürülmesi gerekmektedir. Ancak, ne var ki, valinin denetleme 
işlerini yerine getirirken kendine yardımcı olacak örgütselyapı hem yetersiz ve hem de eksik bu
lunmaktadır. 

304. Valinin bu rolüne karşılık, ilçe kaymakamlarının bugün içinde bulundukları etkisiz ve 
edilgen konumdan kurtarılıp, bir anlamda ilçelerinin valisi olacak şekilde, etkin bir çalışma odağı 
şekline dönüştürülmesi gerekmektedir. Merkez ilçe statüsündeki bu kaymakamlıklar bu şanssız ko
numlarından tümüyle uzaklaştırılmalıdır. Bunun yanında 500'den fazla mühendis bulunduran Ba
yındırlık Müdürlüğünün ilçe örgütü yoktur. Sağlık Müdürlüğü çalışmalarında kaymakam dışlanmış 
durumdadır. Emniyet hizmetlerinde dahi yeterli örgütsel yapının oluşturulabildiğini söyleyebilmek 
olanağı yoktur, ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin kurulmuş olmasına rağmen il Müdürlüğünde 
merkezileşen yönetim hâlâ sürdürülmektedir. Bu örneklerin sayısı artırılabilir. Ancak, değişmeye
cek olan gerçek ilçe düzeyindeki örgütlenmenin yetersizliği olacaktır. 
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305. İl ve ilçe düzeyinde yeralan ve genelde müdürlük olarak isimlendirilen birimlerin iç ör
gütlenme koşulları çağdaş yönetim ve örgüt tekniklerinin çok gerisinde ve genelde yokluk derece
sinde hatalarla dolu olarak örgütlenmiş bulunmaktadır. Çağdaş örgütlenme ilke ve kurallarının bu 
müdürlüklerde gerçekleştirilebilmiş olduğunu söyleyebilmek olanağı yoktur. 

306. Kent yönetiminde protokol hizmetleri oldukça kritik bir önem taşımasına rağmen bu hiz
metin doğru bir biçimde yerine getirilebilmesini sağlayacak etkili bir örgütlenme yoktur. Bu ba
kımdan Meclis gündeminde bulunan İl İdaresi Kanunu değişiklik tasarısı bir an önce gerçekleşti
rilmelidir. 

307. İl yönetiminden kaynaklanan ve çoğu kez yargı yerlerine de intikal eden sorunların etki
li bir şekilde izlenmesi ve yönlendirilmesi olanaklı olamamaktadır. İl İdaresi Kanununun öngördü
ğü Hukuk İşleri Müdürlüğü çözümünün İstanbul'un sorunları karşısında yetersiz kaldığı anlaşıl
mıştır. , • 

308. İl yönetiminde uzmanlık bilgi ve deneyiminden yararlanabilecek ve proje geliştirme ça
lışmalarında kullanılabilecek uzman ve danışman gereksinimini karşılayacak kurumsal düzenleme
ler mevcut değildir. Valilik bugünkü koşullar içinde bu gereksinimi gidermekte güçlüklerle karşı
laşmaktadır. 

309. İstanbul çevre sorunları açısından çok duyarlı bir konuma erişmiştir. İstanbul'un fizik
sel, tarihî ve kültürel çevresinin korunması gerekmektedir. Tarihî eserler çevre düzenlemeleri ya
pılarak yıpranmışlıktan kurtarılmalı kente egemen olmuş uygarlıkların simgesi olan bu yapılar la
yık oldukları görünüm ve işleve kavuşturulmalıdır. Ayrıca, işlenmekte olan çevre suçlarını izleye
cek, önleyecek ve kovuşturacak bir polis gücüne gereksinim vardır. Özellikle içme suyu havzala
rının korunması bu açıdan kritik bir öneme sahiptir. Bu yönde örgütsel bir düzenleme eksikliğinin 
oldukça büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

310. İstanbul'u ve İstanbul'u demografik, sosyal ve ekonomik açıdan yakından etkileyen il
leri kapsayan bölge düzeyinde planlama yapacak ve İstanbul'un il olarak boyutlarını çok aşan so
runları bölge ölçeğinde ele alacak bir planlama örgütü bulunmamakta ve bölge planlama çalışma
sı yapılmamaktadır. 

311. İstanbul'da ulaşımın planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi konusunda birden fazla 
örgüt vardır. Ancak örgütlerin sayıca fazlalığı da gerçek anlamda bir sorun olmak durumundadır. 
İstanbul'da toplu taşım hem belediye ve belediye içinde birden çok örgütsel birim ve hem de mer
kezi idareye bağlı birden çok kuruluş tarafından verilmektedir. Ulaşımın denetlenmesi ve yönetil
mesi konusunda hem belediye ve hem de valilik görevli ve sorumlu bulunmaktadır. Bu örgütsel ya
pı bir yandan görev ve yetki karışmalarına ve öte yandan da sorunların etkili bir şekilde ele alın
maması sonucuna yol açmaktadır. 

312. Güvenlik hizmetleri Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yerine getirilmektedir. 
Kentin yüzde 95'i bclediyeleşmiş olduğu halde Jandarma kentsel alanın yaklaşık yüzde 40'ını 
kontrol etmektedir. Emniyet bölgesi olması gereken alanlar hâlâ Jandarma görev alanı olarak ka
bul edilmektedir. Emniyet Müdürlüğü ise esas itibariyle tüm iş yükünü merkezde örgütlenerek çöz
meye çalışmaktadır. 

313. Kentsel hizmetlerin belirli bir kesiminin alt hizmet ünitelerine devredilmesi gerekmek
tedir. Ancak, bunun yanında bazı hizmetlerin de kent bütünlüğü içinde yürütülmesi gerekmektedir. 
Ancak, ulaşım ve benzeri öteki alanlarda da bu tür örgütlenmelere gitmek zorunluluğu vardır. 
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314. Özel güvenlik örgütlenmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler henüz istenilen düzeye gele
memiştir. Bu tür örgütsel eksikliklerin biran önce giderilmesi ve genel kolluk üzerindeki iş yükü 
baskısının hafifletilmesi gerekmektedir. 

315. Güvenlik güçlerinin önemli bir kesimi köprülerle çevre yollarının güvenliğine tahsis 
edilmektedir, köprülerin ve çevre yollarının korunması ile ilgili olarak daha farklı örgütsel düzen
lemelerin yapılması gerekmektedir. 

316. Belediye zabıtasına paralel olarak, kırsal kesimde benzeri hizmetler yapmak durumunda 
olması gereken özel idare zabıta örgütü henüz kurulamamış bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanan yeni İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı bu boşluğu dolduracak doğrultudadır. 

317. Kentin en önemli sorunu olan konut arsası üretmek ve yeni kentsel gelişme alanları ya
ratmak şeklinde beliren hizmet açığını giderecek örgütsel düzenlemeler büyük bir eksiklik içinde 
bulunmaktadır. Toplu Konut idaresini bu boşluğu dolduracak şekilde şekillendirmek ya da benzer 
örgütler kurup faaliyet göstermelerini sağlamak gerekmektedir. 

318. Yerel yönetimlerin gerek kendi aralarında ve gerekse bir örgütsel birim olarak kendi iç 
örgütlenmelerinde de çok önemli ve çok ciddî boyutlarda örgütlenme sorunları yaşanmaktadır. Bir 
çok belediyede iç örgütlenme yok denebilecek düzeyde tutarsız ve etkisizdir. İl Özel İdaresinin iç 
örgütlenme biçimi de yetersiz bulunmaktadır. Sorun burada tüm çizgileriyle açıklanamayacak dü
zeyde karmaşık ve çok yönlüdür. Ancak bilinmeli ve kabul edilmelidir ki yerel yönetim birimleri 
de çok ciddî boyutlarda örgütlenme sorunları içindedir. Bu nedenle yerel yönetimleri düzenleyen 
Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu ve İl Özel İdare
si Kanunu ile ilgili olarak hazırlanan öneriler bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

* YÖNETSEL SORUNLAR 
319. Yönetim işlevi herhangi bir hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kuruları kurum

sal bir birim içinde gerçekleştirilen eşgüdüm, işbirliği ve denetim süreçlerinin bütünü olarak tanım
lanmak gerekir. Bu, süreçlerin biraraya gelmesi durumunda yönetim işlevi ortaya çıkmaktadır. Bu 
yaklaşım çerçevesinde İstanbul İlinin yönetimine ilişkin sorunlar yukarıda belirtilen üç süreç göz 
önünde tutularak irdelenmelidir. 

* EŞGÜDÜM 
320. İstanbul İlinin yönetimi ile ilgili olarak çeşitli eşgüdüm sorunları saptanmıştır. Bunların 

belli başlıkları aşağıda özetlenmiştir: 
321. İl yönetiminde çeşitli sorunlar vardır. Bunların en başında bölgesel kuruluşlarla il siste

mine dahil kuruluşlar ve özellikle valilik arasında yaşanmaktadır. Bölgesel kuruluşlar üzerinde va
linin hiçbir yönlendirici etkisi yoktur. Bir anlamda il sistemi karşısında yarı-bağımsız durumda olan 
bu kuruluşlar kentsel hizmetlerin büyük bir kesiminden sorumlu bulunmaktadır. Buna ek olarak, 
bölge kuruluşlarının kendi aralarında da eşgüdümü sağlayacak kurumsal bir ortam mevcut bulun
mamaktadır. Belirtilenlere ek olarak, il sistemi içinde yeralan müdürlüklerle ilçe kaymakamlıkları 
arasında çeşitli eşgüdüm sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlar özellikle emniyet ve sağlık hizmet
leri alamnda yoğunlaşmaktadır. Ancak, genel bir ifade ile belirtmek gerekirse, ilçe kaymakamlık
ları ile il müdürlükleri arasında da önemli eşgüdüm sorunları vardır. 

322. Merkezi yönetim kuruluşları ile yerel yönetimler arasında kimi eşgüdüm sorunları ya
şanmaktadır. Kentsel hizmetler açısından birbirini bütünlemesi gereken bu iki yönetim sistemi ara
sında yeterli bir eşgüdüm bulunduğunu söyleyebilmek olanağı yoktur. 3030 sayılı yasa çerçevesin
de kurulmuş iki önemli eşgüdüm merkezi de etkili ve yararlı sonuçlar Üretememişlerdir. 
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323. Yukarıdakine benzer şekilde yerel yönetim birimlerinin kendi aralarında da çeşitli eşgü
düm sorunları olduğu bilinmektedir. Bir kere İl Özel İdaresi ile Büyük Şehir Belediyesi sistemi 
içinde yeralan belediyeler arasında eşgüdüm yoktur. Hatta ilişkileri çok sınırlıdır. İkincisi, Büyük 
Şehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ve ilçe belediyelerinin kendi aralarında etkili bir eş
güdümden sözedebilmek olanağı mevcut görülememektedir. 

324. Altyapıların yönetiminde eşgüdüm sorunları görülmektedir. Kent sınırları içinde görev
li ve sorumlu olan kamusal yatırımcı kuruluşlar altyapı hizmetlerini kendi kurumsal gereklerine gö
re yürütmekte ve altyapı yatırımları arasında anlamlı bir eşgüdüm çoğu kez sağlanamamaktadır. 

325. Çevre koruma alanında da önemli eşgüdüm sorunları yaşanmaktadır. Esas itibariyle ya
sal düzenlemelerden kaynaklanan bu durum çevre ile ilgili görev, yetki ve sorumluluk karmaşası 
nedeniyle çoğu kez çevresel kamu hizmetlerinin yeterince yerine getirilememesi ile sonuçlanmak
tadır. 

326. Sağlık hizmetlerinde gerek önleyici sağlık hizmetleri açısından ve gerekse tedavi edici 
sağlık hizmetleri açısından önemli eşgüdüm sorunları vardır. Önleyici sağlık hizmetlerinin İl'Sağ-
lık Müdürlüğü tarafından verilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hizmetler ilçe bazında örgütlenme
diğinden alanda nasıl ve hangi ilkelere göre örgütleneceği de bilinmemektedir. Önleyici sağlık hiz
metleri gerçekleştirilememektedir. Belediyelerin bu çerçevede aldıkları kimi önlemler de palyatif 
olma niteliğinin ötesine geçememektedir. Buna paralel olarak tedavi edici sağlık kurumlan arasın
da da çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmeti veren kuruluşların sayıca çoklu
ğu bu kuruluşlar arasındaki eşgüdümü imkânsız hale getirmektedir. Bu durumda tedavi edici sağ
lık hizmetlerinin kent halkına sunulmasında önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

327. Toplu taşım ve trafik, eşgüdüm sorunlarının gözle görülür duruma geldiği alanlardan iki
sini oluşturmaktadır. Kentte toplu taşıma hizmeti veren çeşitli sektörlere ait çok sayıda kuruluş var
dır. Bunlar arasında tarife ve güzergâh planlaması açısından eşgüdüme yönelik hiçbir çalışma ya
pılmamaktadır. Esasen kentin bir ulaşım master planı da yoktur. Tüm kuruluşlar çalışmalarını bir
birinden kopuk olarak yürütmektedir. Benzer şekilde, trafiğin yönetiminde de il idaresi ile büyük 
şehir belediyesi arasında çok ciddî uyuşmazlıkların bulunduğu bilinmektedir. Zaman zaman karşı
lıklı olarak hizmeti engelleme suçlamalarına kadar varabilen görüş ayrılıkları gözlemlenmiş bulun
maktadır. Bu duruma 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanununun getirdiği çelişki düzenlemelerin yolaçtığı da bilinmektedir. 

328. Gecekondulaşma ile mücadele konusunda da bazı eşgüdüm sorunları yaşanmaktadır. Ka
çak ve yasaya aykırı yapılarla mücadele etmek ve yıkımını gerçekleştirmek görevi belediyelerin
dir. Ancak, belediye zabıtasının silahlı olmaması ve yıkımlar'sırasında zor kullanılmak durumun
da kalınması güvenlik güçleri ile zabıta arasında sıkı bir diyalog ve eşgüdüm kurulmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu eşgüdümün gerçekleşme koşullarının bazı durumlarda sorun yarattığı ya da yeter
siz kaldığı bilinmektedir. Bundan daha da önemli olarak, il valisi ile ilçe kaymakamlarının beledi
ye ve mücavir alan sınırları içinde imar ile ilgili olarak yetkilerini bulunmaması da bu çok önemli 
kurumsal potansiyel güç kaynaklarının yeteri kadar değerlendirilmemesi ile sonuçlanmaktadır. Va
li ve kaymakamların yörelerindeki yapılaşmanın gelişimini izlemek, yapılaşmanın yarattığı sonuç
ların yasallığını irdelemek ve kamu yararına uygunluğu denetlemek açılarından bazı yetkilere sa
hip bulunmaları gerekli görülmektedir. 

329. Konut arsası üretimi, kentsel gelişme alanları yaratılması ve konut üretimi gibi alanlar
da da eşgüdüm sorunları yaşanmaktadır. Konut arsası üretimi ile ile ilgili olarak yararlanılması ge
reken hazine arsalarının saptanması ve belirli bir merkezde toplanarak ilgili kurum ve kuruluşlann 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 689) 



' ( - 5 4 -
' • ' 

emrine verilmesi gerekmektedir. Araziyi planlayarak ve parselleyerek arsa konumuna dönüştürmek 
ve bu arsaların altyapılarını hazırlayarak gereksinim sahiplerine vermek şeklinde oluşması gereken 
sürecin henüz embiryonik bir konumda bulunduğu, kurumsal görev ayrımlarının yeterince yapıl
madığı ve bu durumun da önemli kopukluklara yolaçtığı bilinen bir gerçektir. 

* İŞBİRLİĞİ 

330. Yukarıda belirtilen eşgüdüm sorunları yanında hizmetin yürütülmesi için karşılıklı ola
rak birlikte dayanışmayı öngören işbirliği alanında da çeşitli sorunların yaşandığı bilinmektedir. 
Bunların belirli bir kesimi aşağıda sıralanmıştır : 

331. Güvenlik hizmetlerinin yönetimi açısından jandarma birimleri ile mülkî idare amirleri ve 
özellikle kaymakamlar arasında yeterli işbirliği ortamı sağlanamamaktadır. Bu durum ilçe düzeyin
de güvenlik hizmetlerinin yürütümü açısından bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

332. Kamu binaları yetersiz bulunmaktadır. Gereksinimin giderilmesi amacıyla çeşitli birim
ler arasında gerçekleştirilmesi gereken işbirliği yeterli ölçüde gerçekleştirilememektedir. 

333. Eşgüdüm alanında belirtildiği üzere, toplu taşımacılıktan sorumlu kuruluşlar arasında ye
terli ölçüde işbirliği sağlayamamak sorunu da yaşanmaktadır. Bu kuruluşlar birbirlerinden kopuk 
bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 

334. İmar planlan yapılması konusunda da işbirliği sorunları vardır. İmar planlan hiyerarşisi
nin en başında yeralan bölge planı yapmak görevi DPT'yc verilmiş olmasına karşın henüz uygula
ma alanına konulamamışür. İkinci sırada gelen çevre düzeni planlannın ise hangi kurum tarafından 
yapılacağı kesinlik kazanamamıştır. Kentin nazım imar planı güncelliğini yitirmiştir. İlçe belediye
lerinde yapılan uygulama imar planları ise yeterli ve geçerli bir nazım plana dayanmamaktadır. Bu 
durum imar planlarının yapılması ve uygulanması açısından işbirliği sorunlannın doğmasına yolaç-
maktadır. 

•* DENETİM 
335. Yönetsel süreçler açısından bir başka sorun alanı da kamusal hizmetlerin yasallık düze

yinin saptanması ile toplum sağlığını ve düzenini yakından etkileyen bazı olgulann denetlenmesin
de ve saptanan eksikliklerin giderilmeleri için uygulama alanına konulması gereken düzeltici ön
lemlerin alınmasında karşılaşılan sorunlar oluşturmaktadır. Buna ilişkin bazı önemli örnekler de 
aşağıda sıralanmıştır. 

336. Endüstrinin yer seçimi denetlenememektedir. Bu açıdan var olan tek unsur nazım imar 
planıdır. Ancak, güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle nazım planı da etkisiz kalmaktadır. Bu bağ
lamda endüstri kent ya da bölge içinde dilediği gibi yer seçebilmekte ve yerseçiminin yanlış olma
sı durumunda bedel toplum tarafından ödenmektedir. Endüstrinin yer seçimini yönlendirecek ve 
denetleyecek bir oluşum henüz sağlanamamıştır. 

337. Kentsel estetiği bozan ve toplumsal bir huzursuzluk kaynağı olan işportacılık yeterli öl
çüde denetlenememektedir, 

338. Gecekondulaşma olgusu üzerindeki denetimin yetersiz ve etkisiz olduğu sayıları her yıl 
binlerce artan gecekondularla açıkça ortaya çıkmaktadır. 

339. Trafik yeterli ölçüde denetlenememektedir. Trafik altyapısının yetersizliği yanında tra
fik polisi sayısının azlığı da bu sorunun ortaya çıkmasına yolaçmaktadır. 

340. Çevre kirlilikleri denetlenememektedir. Gerek hava, gerek deniz ve gerekse su kirlilik
leri üzerinde denetleyici hiçbir düzenleme yoktur. Var olanlar da uygulanamamaktadır. Bir, başka 
anlatımla ancak denetlenerek korunması olanaklı olan kentsel çevre kalitesi denetlenememektedir. 
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341. Gayrisıhhi müesseseler yeterince denetlenememektedir. Bu kuruluşların denetiminden 
hem İl Sağlık Müdürlüğü, hem Büyük Şehir Belediyesi ve hem de ilçe belediyeleri sorumludur. 
Ancak, bu gibi kuruluşların yeterli nitelikte ve nicelikte denetlenebildiğini söyleyebilmek olanağı 
yoktur. 

342. Gerek toplu ve gerekse bireysel taşıma araçlarının hem trafik güvenliği ve hem de genel 
sağlık koşulları açısından yeterli ölçüde denetlenebildiğini söyleyebilmek olanağı yoktur. 

343. Çok önemli bir sorun olarak kente içme suyu sağlayan barajlar çevresindeki yapılaşma, 
endüstrileşme ve barajlara bırakılan atıklar yeterli ölçüde denetlenememektedir. Bu durum halk 
sağlığı açısından çok önemli sakıncalar doğurmaktadır. 

* YASAL DÜZENLEMELERİN YETERSİZLİĞİ 
344. İstanbul'un yönetiminin daha etkili kılınabilmesi için eksikliği duyulan unsurlardan biri 

de yasal düzenlemelerdeki eksiklikleridir. Bunların bazı örnekleri aşağıda sıralanmıştır : 
345. Rantın kamuya mal edilmesi ilke ve yöntemlerini belirleyen bir yasal düzenleme yoktur. 

Hızlı nüfus artışı ve konut arsasına olan talep karşısında arzın sınırlı kalması toprak rantını hızla 
arttırmakta ve bu durum da spakülatif davranışlara yolaçmaktadır. Spekülatif davranışlar kâr mak-
simizasyonuna yöneldiği takdirde, düzenli ve sağlıklı bir kent için en önemli koşul olan arazinin 
rasyonel kullanımı olanaklı olamamaktadır. 

346. Kentsel estetiği ve düzeni bozan önemli olgulardan biri olan işportacılık önlenememek-
tedir. İşportacılıkla mücadele eden belediye birimlerinin bu mücadele sırasında kullanabilecekleri 
yasal olanaklar sınırlıdır. İşportacılıkla mücadele için yeni yasal düzenlemelere gereksinim duyul
maktadır. 

347. Trafik suçlarının önlenmesinde en önemli unsur iyi bir trafik yönetimi sisteminin oluş
turulması, etkili bir örgütlenmeye gidilmesi ve güçlü bir yaptırımlar sisteminin oluşturulmasıdır. 
Bu alanda, yasal düzenlemelerden kaynaklanan görev çelişkileri vardır. 2918 sayılı yasa ile 3030 
sayılı yasanın durumlarına daha önce değinilmiş bulunmaktadır. Buna ek olarak trafik suçlarına uy
gulanan yaptırımların da yeterli düzeyde etki yaratmadığını belirtmek gerekmektedir. 

348. Boğaz trafiğinin denetlenmesinde de yeterli yasal düzenlemelerin olmadığı anlaşılmıştır. 
Boğazdan geçen gemilerin tümünün kılavuz kaptan almasını zorunlu kılacak yasal düzenlemelerin 
olmaması bunun tipik bir örneğidir. Boğaz geçişlerinde artan deniz kazaları ve oluşan çevre sorun
ları Montrö Sözleşmesinin yeniden ele alınması sorununu gündeme getirmektedir. 

349. Genel sağlık sigortası sisteminin yokluğu yasal düzenleme yetersizliklerinin bir başka ör
neği olarak kabul edilmelidir. Kent sakinlerinin yeterli ölçüde sağlık hizmetlerinden yararlanmadı
ğı bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinin topluma sunumunun bir başka almaşığı olan sağlık sigortası 
henüz ülkemizde uygulanamamaktadır. Uygulanmasına çalışılan yeşil kart uygulaması ise gerçek 
sağlık sigortası ile ilgili değildir. 

350. Kimlik bildirme ile ilgili bir yasal düzenleme vardır. Ancak, bu düzenleme görevi gü
venlik örgütleri ile mahalle muhtarları arasında belirgin bir aşınıma uğramış ve görev yerine geti
rilemez olmuştur. Kentin güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir unsur olan kim
lik belirleme çalışmalarının uygulanamama nedenleri üzerinde durmak ve ilgili yasada bu yolda de
ğişiklikler yapmak gerekmektedir. 

351. Kentin en önemli sorunlarından biri de işsiz sayısının çokluğudur. Sorunun çözümlen
mesine katkıda bulunmakla sorumlu kamu kuruluşu İş ve İşçi Bulma Kurumudur. Ancak, bu kuru
luşun çalışmalarının bu yolda etkili sonuçlar verdiğini söyleyebilmek oldukça zordur. Bu sonuca 
yolaçan etmenlerin değerlendirilmesi ve ilgili yasalarda gerekli düzeltmelerin yapılması gerekli gö
rülmektedir. 
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352. Gecekondulaşma olgusu olanca hızı ile devam etmektedir. Armutlu örneği üzerinde ıs
rarla durulması ve kendisinden önemli dersler çıkarılması gereken bir olgudur. Yasalara göre izin
siz ve kaçak yapı yapmak suçtur. Böyle olmasına rağmen bu suçun işlenmesine devam edilmekte 
ve bu hız giderek artmaktadır. Zaman zaman çıkarılan ve giderek devamlılık kazanan imar affı uy
gulamaları ise bu konuda teşvik edici bir roy oynamaktadır. Yasama politikaları açısından çelişki
li bir görünüm arzeden bu durum yasaların uygulanmasında etkinliği azaltan bir unsur olarak orta
ya çıkmaktadır. Buna ek olarak, gecekondulaşma olgusu karşısında uygulanacak olan usul hüküm
lerinin zaman alıcı ve yaptırımların etkisinin sınırlı olması da üzerinde durulması gereken öteki un
surlardır. Açıklanan bu noktalar, gecekondu ile savaşma konusunda politika ve strateji tercihlerin
den, yargılama usulü kurallarına ve uygulanan yaptırımlara kadar değişiklik gösteren bir çok alan
da yasal düzenlemelerde değişikliklere gereksinimin olduğunu göstermektedir. 

353. Yasal düzenleme eksikliği duyulan konulardan biri de belediyelerin topladıkları gelirler
den yasal olarak başka idarelere aktarmaları gereken paylan aktarmamakta ısrarlı davranmalarıdır. 
Gelir yetersizliği öne sürülerek söz konusu paylar aktarılmamaktadır. Ancak gerçek nedenin pay
laşmaya karşı isteksizlik olduğu da bilinmektedir. Bu takdirde, ya belediyelerin diğer idarelerle ge
lir paylaşımına ilişkin yasal düzenlemelerde düzeltmeler yapılması veya belediyeleri bu paylan 
ödemeye zorlayacak yeni düzenlemelerin yapılması gerekli bulunmaktadır. 

* FİNANSMAN GEREKSİNİMİ 
354. İstanbul'un sorunlannın çözümünün büyük çaplı bir finansman kaynağının bulunmasına 

bağlı olduğu bilinmektedir. Sonınlann çoğunun çözümü iyileştirme amaçlı yatınmlann yapılması
na bağlı görülmektedir. 

355. Merkezi yönetimin taşra örgütünde yeralan birimler önemli ölçüde ek finansman gerek
sinimi içinde olduklannı belirtmektedirler. Belediyelerde bütçenin hemen hemen tamamı cari har
camalara aynlmakta ve bunun da çok büyük bir kesimini personel harcamalan oluşturmaktadır. Be
lediyelerin hizmet kalitesinin iyileştirilebilmeleri için gereksinim duyduğu parasal kaynak oldukça 
ciddî boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

356. Tüm bu gerçeklere karşın hizmetlerden yararlananlann hizmetlerin finansmanına katkı
sı oldukça sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. 

357. Bundan ayrı olarak doğru ve etkili bir fıyatlandırma sistemi de uygulanamamaktadır. 
Hizmetler büyük ölçüde sübvansiyonlarla yönetilmektedir. Bu sonuca yolaçan temel nedenlerden 
biri de kamu yönetiminde henüz kâr ve/veya zarar merkezi anlayışına dayalı bir yönetim muhase
besi sisteminin oluşturulamamış olmasıdır. 

358. Nedenler ne olursa olsun kamu hizmetleri genelde zarar eden koşullar altında topluma 
sunulmaktadır. 

359. Finansman yetersizliği özellikle bazı hizmet alanlannda açıklıkla ortaya çıkmaktadır. 
Bunlann en önde geleni de ulaşım alt yapısının içinde bulunduğu durumdur. Trafik sıkışıklığının 
önlenmesi büyük çapta kent içi otoyollann yapımına ve metronun gerçekleştirilmesine bağlı görül
mektedir. Ancak, bütün bunlar çok önemli- bir finansman yükünü de beraberinde getirmektedir. 

360. Sağlık hizmetlerinin yetersizliğine yolaçan temel nedenin yönetsel ve kurumsal olduğu 
anlaşılmakla birlikte yeni ve kapsamlı bir düzenleme içinde sağlık hizmetlerinin yeniden ele alın
ması durumunda kurulması gereken sağlık alt yapısının ve sağlık yönetim sisteminin önemli bir fi
nansman yükü getireceği açıklıkla bilinmektedir. 
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361. Aynı şekilde, ilk ve orta öğrenim düzeyinde birikmiş olan dersane/okul açığının kapatıl
ması için yapılacak çalışmaların maliyetinin oldukça yüksek olduğu da bilinmektedir. 

362. Eğitim hizmetleri çerçevesinde yatılı öğrencilerin yurt gereksinimlerinin karşılanması ile 
birlikte özellikle genç nüfusun sosyo-kül türel gereksinimlerini karşılamaya yönelik yatınmlann 
gerçekleştirilmesinin de önemli bir finansman yükü getireceği hesaplanmaktadır. 

363. Kamu binalarının bir kesiminin içinde bulunduğu koşullar oldukça yetersizdir. Bu bina
lar oldukça eski ve yıpranmıştır. Yenilenmeleri gerekmektedir. 

364. Kentin önde gelen sorunlarından biri olan otopark sorununun giderilmesi açık ve katlı 
otoparklann yapılmasına bağlı görülmektedir. Bu yoldaki gereksinim mevcut olanaklarla karşılaş
tırıldığında ortaya çıkan finansman gereksiniminin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

365. Keza, toplu konut sorununa çözüm sağlamak üzere altyapısı getirilmiş ve parsellenmiş 
arsa üretiminin ve Boğaziçi'ndeki arsaların takas yoluyla değiştirilmesi politikasının da önemli bir 
finansman gereksinimi yaratacağı bilinmektedir. 

366. Yukarıda belirtilen finansman gereksinimleri birlikte ele alındığında ortaya çıkan gerçek 
yatınmlann finansman boyutları oldukça yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Her ne kadar kamu fi
nansman yükü konusunda bugün için bir değer belirtebilmek eldeki mevcut veriler karşısında ol
dukça zor ise de, bu değerlerin yapılacak bir başka araştırma ile kısa zamanda ortaya çıkanlması 
olanaklı görülmektedir. 

367. Bu bağlamda, İstanbul'un sorunlarının çözümünün bir başka kurumsal yönünün de fi
nansman yetersizliği olduğunun bilinmesi ve geliştirilecek çözümlerde bu soruya yeterli yanıtlann 
üretilmesi gerekmektedir. 
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