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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner, İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde ka

bulünün 75 inci yıldönümü dolayısıyla gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Burdur Milletve
kili Yusuf Ekinci, DSP Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk, RP İstanbul Milletvekili Mukad- ' 
der Başeğmez, DYP İstanbul Milletvekili Namık Kemal Zeybek, CHP İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, TBMM'nin çalışma düzenine ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına Başkanlıkça cevap verildi. 

İstanbul Milletvekili Altan Öymen'in, düşünce özgürlüğüne ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner; 

Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, mahallî idarelerin sorunlarına ve alınması gere
ken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Ülkü Güney, 

Cevap verdiler. 
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin vaki davet üzerine Arjantin'e yapacağı ziyarete katıla

cak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, Petlas'm zarar etmesinin nedenleri ve 
Özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
Meclis araştırması (10/40) açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin 
gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

14 Mart 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.26'da son verildi. 
Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 

Kâzım Üstüner Ali Günaydın 
Burdur Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

; @ ; 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

_ .— ®_ : ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyo
rum. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündemdışı söz talebinde bulunan değerli üç arkadaşıma, sırasıyla söz vereceğim. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Olağanüstü hal ile ilgili, dün söz istemiştim; eğer verildiyse, söz 
hakkımı Sayın Fethullah Erbaş'a veriyorum. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun, o fasla bir gelelim... 
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tımç'un, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu duruma 

ilişkin konuşması ve Devlet Bakanı UJuk Söylemez'in cevabı 
.BAŞKAN - Sayın Ahmet Cemil Tunç; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözleri

me başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye, 1950'lere kadar denk bütçelerle yönetilmiş, bu tarihlerden sonra da borçlanmaya yö

nelmiştir. Bu temayül, bugüne kadar devam edegelmiştir. "Borç yiğidin kamçısıdır" denilerek borç
lanmaya gidilmiş; ama, hiçbir zaman, boçlanan yiğit, borcu ödememiş; halk, borç alan yiğit olma
mış; ama, hep borç ödeyen yiğit olmuştur. 

1980'den sonrasına şöyle bir bakarsak; 24 Ocak 1980'de, 1 dolar 70 liraya çıkarıldığında, 1 
milyon lirayla 4 bin kilogram et satın alınabiliyordu; bugün, ancak 2 kilogram satın alabiliyoruz. 
1991 yılında, Sayın Demirel Hükümeti zamanında, emisyondaki para hacmi 21 trilyon lira iken, 
1992 yılı sonunda 38 trilyon liraya çıktı. 

BAŞKAN - Sayın Tunç, özür diliyorum; hatibin sözünü kesmek âdetim değildir, doğru da de
ğildir. Sürenizi muhafaza ediyorum. Sayın Genel Kurula bir uyarıda bulunmak mecburiyeti duy
dum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuşma, gündemdışı konuşmadır; ama, Genel Kurul içi bir konuş
madır! Rica ediyorum... 

Buyurun efendim. 
AHMET CEMİLTUNÇ (Devamla) - 31 Aralık 1993'te, emisyon hacmi 63 trilyon liraya yük

seldi. Tansu Çiller'in bir yıllık Başbakanlığı zamanında bu rakam 121 trilyon liraya ulaştı. 15 Ka-
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sim 1995'te, emisyon hacmi 231 trilyon liraya yükselmiştir. Demek ki, emisyon hacmi, 4 yılda 11 
kat artmış oluyor. Emisyon hacmi, Türkiye'nin borçları içerisinde yer almaz; cebimizdeki para, 
âdeta, ödenmesi gereken borç senedidir. 30 Aralık 1990'da 14 trilyon lira olan para hacmi, 31 Ara
lık 1'990'da 21 trilyon liraya çıkmış; bir günlük artış 7 trilyon liradır. 13 Kasını 1995'te 213 trilyon 
lira olan emisyon hacmi, 14 Kasım 1995'te 222 trilyon liraya çıkmış; bir günde 9 trilyon para ba
sılmış; 15 Kasımda 231 trilyon lira olmuş, yine, bir günde 9 trilyonluk artış... Yıllık artışlar, yerini 
günlük artışlara bırakmış; bu borç da, milletin, halkın borcu olmuştur. 

1921'den 1981'e kadar, altmış yıl boyunca, tedavüldeki en büyük para bin lira iken, 1995'in ba
şında 1 milyonluk para basıldı. 

Bir ülkede ekonomi ne kadar çok nakit parayla dönüyorsa, o ülkede kayıtdışı ekonomi vardır; 
üretim yoktur; karşılıksız para basılıyor demektir. Bu sayede, Türk ekonomisi, çeklerle senetlerle 
yürüyen bir ekonomi halini almıştır. Ekonomi, hamiline yazılı belgelerle yürüdüğünden ve Türk 
ekonomisi, vadeli bir ekonomi olduğundan, ödenmeyen çek ve senetlerin tahsili için de bir mües
seseye ihtiyaç duyulmuştur. Çek senet mafiası, böylece, ekonomik yozlaşmanın yanında, toplum
sal yozlaşmanın da kaçınılmaz olacağının en güzel örneğidir. 

Türk ekonomisinin bu bozuk durumdan kurtulabilmesi için, iki şeyin yapılması lazım: Birin
cisi, her konuda olduğu gibi, kamu gelirleri konusunda da devletin yeniden yapılanması ve vergi-, 
lerin adil hale getirilmesi; ikincisi de, kamu finansmanını halkın yapmasıdır; ama, bugün, kamu fi
nansmanını halk mı yapıyor, millet mi yapıyor, yoksa, milletin seçtiği vekiller mi yapıyor; hayır, 
hiçbiri yapmıyor; Türkiye'de kamu finansmanını, borç vericiler yapıyor. İki tip borç verici vardır: 
İçborç vericiler ve dışborç vericiler. İçborç vericiler, devlete borç verirken üç şart koşarlar: Bir, 
yüksek faiz isteriz; iki, vergi almayacaksınız; üç, hesap kitap sormayacaksınız. Dışborç vericileri 
de borç verirken, biz de yüksek faiz isteriz, siyasî tavizler isteriz ve devamlı devalüasyon isteriz... 
Önceleri, devamlı devalüasyon isteyen dışborç veren ülkeler, şimdilerde, bu isteklerinden vazgeç
miş durumdadırlar; çünkü, bu ülkeler, her bakımdan, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerdir. Fabrika
nın çalışması müşteriye bağlı, müşteri de üç şey ister: Kalite ister, uygun zaman ister, bir de uygun 
fiyat ister. Gelişmiş ülkelerde hem kalite hem uygun fiyat hem de uygun zaman var; ama, fiyatı ya
kalamaları lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)-3 dakika daha istirham edebilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN - Aman Sayın Tunç, rica ediyorum... Rica ediyorum... Süremiz az, çok yüklüyüz. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen... 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Türkiye bir pazar olduğuna göre, tüketiciye en ucuz ula

şabilmek için, bir kere, tüketicinin sırtındaki gümrük vergilerinin kaldırılması lazım; gümrük birli
ğine girmek suretiyle bunu yaptık, bir. İkinci husus da, devalüasyonun yapılmaması lazım. Deva
lüasyon yapılırsa, Türk tüketicisine, gelişmiş ülkelerin ulaşması zor. Ya da, bunun yerine stabil bir 
döviz politikasının uygulanması gerekiyordu. Şu anda da yapılmak istenen ve yapılan budur. Faiz
ler yükselince, işadamı, elindeki parayı faize yatıracak, yatırım yapamayacak; yatırım olmayınca, 
üretim olmayacak; bizde yatırım dururken, borç vericilerde fabrikalar çalışacak ve ürettikleri mal
lar Türkiye pazarına sevk edilecek. Sistem bu şekilde kurulmuş ve çalışıyor. "Alacaklı her zaman 
haklıdır" prensibi, ne yazık ki, elimizi ayağımızı bağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, 2000 yılında, hem 20 milyon kişiye iş bulmak zorundadır hem 
de çalışanların işlerini muhafaza etmek durumundadır. Diyoruz ki, devlet kötü yatırımcıdır, kötü 
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yöneticidir; bunun için, devlet yatırımdan elini çeksin. Bunun sonunda, 3 katrilyon liralık bütçeden 
289 trilyon liralık yatırım öngörmüşüz. Peki, bu yatırımı kim yapacak?.. Devlet yapamıyor, özel 
sektör de parasını faize yatırıyor. Peki, bu ülkeyi üretim yapmadan kalkındırmak nasıl mümkün 
olabilir?.. Mümkün olsaydı, bugüne kadar olması lazım gelirdi. Türkiye, bugün, bu sıkıntıları yaşı
yorsa; iftar açmak için çöplükten ekmek toplanıyorsa; ana, geçim sıkıntısından, iki çocuğuyla be
raber trenin altına atlayarak intihar ediyorsa; 65 milyon insanın büyük bir çoğunluğu mutsuzsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Tunç, bakın, lütfen, şu meşhur sözü hep hatırlayın; denilmiş ki: 

"Öyle yap ki, bu ölü bu mezara bir daha girsin." 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Emredersiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Lütfen... 

Buyurun. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - ...gelirden pay alamıyorsa; yozlaşma her tarafta yaşanı
yorsa; ekonomi, faiz, döviz ve rant şeytan üçgeninde sıkışmışsa, netice bundan farklı olmayacak
tır. 

Sayın Başkanın da ikazına uymak suretiyle konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Hükümet, 10 milyon liralık asgarî ücretten, dükkânında 10 milyonluk mal bulunan adamdan 
10 milyon lira ek vergi alırken, borsadaki işlem hacminden -borsadaki işlem hacmi bugün 10 tril
yona ulaşmış- ne yazık ki vergi almıyor. Demek ki, Türkiye, finans çevrelerinin boyunduruğu al
tında; Türk ekonomi politikası, bir yerde, bankaların buyruğu altındadır. 

Son olarak; Türkiye'de her konuda olduğu gibi, bu konuda da yeniden yapılanmaya ihtiyaç 
vardır. Bu Koalisyonun, bu değişimi yapabileceğine inanmıyorum; ama, inanmak istiyorum. 

Biraz daha böyle giderse Türkiye'ye yazık olacağını ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum; Sayın Başkanın müsamahasına da teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim; anlayışınıza teşekkür ediyorum. • 
Hükümet adına, Sayın Söylemez; buyurun. < 
DEVLET BAKANI UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Ahmet Cemil Beyin, hemen hemen ekonominin her alanına giren ve çok geniş bir ala

nı kapsayan açıklamalarını ilgiyle izledik. Tabiî ki, kendisine, eleştirileri ve olumlu katkılarından 
dolayı teşekkür etmek durumumuz vardır; ancak, hemen hemen ekonomiyle ilgili her konuya de
ğindiği için, böyle kısa bir sürede çok detaylı bilgi vermemiz mümkün olmamakla birlikte, birta
kım temel şeyleri söylemek isterim ki, bu, aslında mesaj olmalıdır. 

Yüce Meclisimizin onaylarıyla 53 üncü Cumhuriyet Hükümeti henüz güvenoyu aldı ve bu ko
nudaki programa ilişkin olarak detaylı, geniş tartışmaları da birlikte yaptık. Sanıyorum ki, Anava
tan Partisi ve Doğru Yol Partisinin kurduğu 53 üncü Cumhuriyet Hükümeti, Hükümet Programını, 
uygun bir biçimde, sağlıklı dengelerle uygulamaya geçirecektir. O zaman, şikâyet edilen konuların 
da üzerine gidildiğini göreceğiz; ancak, ben, sayın milletvekilimizin yaptığı eleştiri ve konuşmala
ra ek olarak çok temel şeyler söyleyeyim: Hükümetimizin temel politikası, Hükümet Programında 
yazıldığı üzere, gerçekçi kur üzerinden gitmektir. Eskiden olduğu gibi, enflasyona paralel bir de
valüasyon politikası izlenmektedir; bu, devam edecektir. Tabiî ki, iç ve dışborçların dengeli ve sağ-
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lıklı bir şekilde yönetimi de bizim için temel sorundur. Şimdi, Türkiye'de, içborçlann gayri safî 
millî hâsılaya oranı, gelişmiş Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında bile aşırı değildir. Sorun, vade ya
pısında ve faizin yüksekliğindedir. Hedef, bu borçlanmayı da, daha uzun vadeye daha uygun faiz
lerle çekebilmektir. 

Hani, bir türkü vardır "kışın sonu bahardır" diye. Şimdi, önümüz bahar ve yaz aylarıdır. Tür
kiye, zaten, konjonktürel olarak, ekonomik olarak dengeli aylarına girmektedir. Beri, borçlanmanın 
faiz ve vade yapısının da olumlu yönde gideceğine inanıyorum. Tabiî ki, borçlanmanın, kamu açık
larının giderilmesinde kullanılması yerine altyapı yatırımlarında kullanılması, hepimizin temel he
defi olmalıdır. Prensip olarak, devletin, ticaret ve üretim yapması yerine, sistemi regüle etmesi ve 
denetlemesini düşünen bir yapımız vardır; yani, devletin, özel sektörün yapabileceği değil, yapa
mayacağı alanlarda etkin olmasını isteriz. Adalet gibi, güvenlik gibi, büyük altyapı yatırımları gi
bi konularda denetleme ve düzenlemenin yanı sıra yatırım yapması gereken bir devlet; ticarette, 
üretimde, sucuk üreten, patiska üreten bir devlet yerine, bu konularda denetleme yapan ve regüle 
eden bir devlet düzeni düşünmekteyiz. 

Bu bakımdan, iç ve dışborçların sağlıklı ve dengeli yönetimi temel hedefimizdir. Kamu açık
larının kapatılması halinde borçlanmanın da sağlıklı yerlere yöneltileceği kesindir. Kamu açıkları
mızın kapatılması için de, Hükümet Programımızda öngörülen büyük altyapı yatırımlarının ve re
formların, yani, KİT reformu olan özelleştirmenin, vergi reformunun ve sosyal güvenlik kurumla
rının rehabilitasyonu ve reformunun, Yüce Meclisin de desteğiyle, arka arkaya gündeme gelmesi 
halinde, hem açıkların azaltılması hem de iç ve dışborçlanmanın yatırımlara ve gelir getirici alan
lara aktarılması daha imkân dahilinde olabilecektir. 

Konuşmanın çok geniş olması nedeniyle çok kaba hatlarıyla bir çerçeve çizebiliyorum; ama, 
sayın milletvekiline, daha geniş bilgileri de -yazılı olarak göstergeler var elimizde- ayrıca sunma
ya hazırız. . " ' .' ' 

Ben, Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyor, başarılar diliyorum. 
Sağ olun. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin konuşması ye 

Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı • • 
BAŞKAN - 14 Mart Tıp Bayramıyla ilgili olmak üzere, Demokratik Sol Parti Milletvekili Sa

yın Mehmet Ünal konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Ünal. (DSP sıralarından alkışlar) 
MEHMET YAŞAR ÜNAL (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
Tıp Bayramı olarak kutlanmakta olan bu 14 Mart gününde, tüm tıp çalışanlarının, hekimlerin, 

eczacı ve diş hekimlerinin, fedakâr çalışmalarıyla insanlarımızın sağlığı için her türlü zorluğa kat
lanarak yurdumuzun her tarafında hizmet veren ebe ve hemşirelerimizin, laborant, teknisyen ve 
sağlık kurumlarında görev yapan memur ve personelin Tıp Bayramlarını en içten duygularla kut
larım. 

Türkiye'de, halen ugulanmakta olan, hem hastaları hem de hekimleri ve sağlık kurumlarında 
çalışanları memnun etmeyen bir sağlık mevzuatı vardır. İlgili yasalar, çok eski ve günün koşulları
na uymayan, gereksinimleri karşılayamayan bir tablo yaratmaktadır. 

Örnek olarak; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 11.4.1928 tarihli, 
Hastaneler Talimatnamesi de 25.2.1955 tarihlidir. Ayrıca, geçen dört yılda hazırlanan sağlık refor-
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muyla ilgili kanun taslakları üzerinde çok konuşulmuş, bunların üzerinde demeçler verilmiş, bun
ların reklamı yapılmıştır; fakat, dört yılda tek satır yasalaşmamıştır. Bu acı tabloyu gördüğümüz za
man, sanki, hükümetlerin, halkın sağlık sorunlarına fazla Önem vermediği şeklinde bir düşünce or
taya çıkarsa, herhalde, halkımız bu konuda çok haksız sayılmaz. 

İnsanların sağlıklı yaşama hakkı, en temel jve vazgeçilmez haklarından biridir. Bunu sağlamak 
ise, yürütme erkini elinde tutan hükümetlerin görevidir. Halkımızın yüzde 40'ı sağlık sigorta gü
vencesinden yoksundur. Bu, en kısa zamanda çözümlenmelidir. Ayrıca, çok basit değişikliklerle, 
hastanelerin yükü hafifletilebileceği gibi, sağlık personeline de rahat çalışma olanağı sağlanabilir. 
Bu konuda, Sayın Sağlık Bakanına ve Hükümete, malî kaynak gerektirmeyen, vatandaşları çile 
çekmekten kurtaracak; hekimlerin, gereksiz bürokratik işlemler yerine, hastalara daha fazla zaman 
ayırabilecekleri somut önerilerimi sunuyorum. 

Temelde, Hükümetin, kendi kurum ve hekimlerine, kendi vatandaşına güveni esas alınmalıdır; 
doğabilecek sakıncalar sonradan giderilebilir. 

1. Hastanelerde sağlık kurulları, kavram ve işlev olarak yürürlükten kaldırılmalı; hastanelere 
sağlık kurulu raporu için başvuranlara tek bir uzman hekimin vereceği rapor yeterli olmalıdır. 

Bugün, işe girecek, okuıa girecek, yaş büyütmek için veya adlî kurumlardan gönderilen kişi
ler, en az, dahiliye, hariciye, asabiye, kulak burun boğaz ve göz polikliniklerinde, bazen bunlara 
ilave, röntgen, ortopedi gibi polikliniklerde ayrı ayrı kayıt ve muayene kuyrukları oluşturmakta; or
talama bir hafta, git-gel ile çile çekmektedirler. 

Sağlık kurulları ortadan kaldırılırsa, tek uzman hekim muayenesi ile rapor aynı gün verilebi
lir. Böylece, orta büyüklükteki bir hastaneye haftada 250 sağlık raporu için müracaat olduğunu farz 
edelim, 1 500 kayıt ve 1 500 muayene için, hastaneler, 3 bin defa gereksiz yere meşgul edilmiş ol
maktan kurtulur. 

Haftanın iki günü, genellikle öğleden sonraları, heyet günüdür. Muayene maratonunu bitiren
ler, toplanan sağlık kurulu önüne birer birer tekrar ortaya çıkarlar ve karar verilir. Bu esnada, has
tanelerin asıl görevi olan hastaya-bakmak, acil vakalar dışında tamamen durur. 

Bizlerin kafaları, her ne kadar, sağlık kurulu raporu olmazsa olmaz şeklinde koşullandırılmak 
isteniyorsa da, pekala bu olabiliyor. Örneğin, Batı Avrupa ülkelerinde heyet ve sağlık kurulu rapo
ru diye bir olay yoktur, kavram olarak da karşılığı yoktur. 

2. Uzman hekimin verdiği raporu bir başhekimlik makamının tasdiki de yersizdir ve deonto-
lojik olarak da yanlış bir uygulamadır. Bu iptal edilmeli, tasdik kuyrukları da ortadan kaldırılmalı
dır. 

3. Bağlı bulundukları kurumdan hastaneye sevk belgesi alanlar, istedikleri devlet, SSK ve özel 
sağlık kurumlarına gidebilmeliler; çalışanlara, hekim ve hastane seçebilme özgürlüğü verilmelidir. 
Seçilen sağlık kurumlarına yapılacak ödemeyi Sağlık Bakanlığı belirlemelidir. 

Burada önerilenler, sadece acil durumlar için, 1988 yılından bu yana geçerlidir. Biz, bunun, 
her hasta için uygulanmasını istiyoruz. 

4. Tıpta uzrhalık sınavı uygulaması ve uzmanlık yönetmeliği tamamen değiştirilmelidir; o da, 
Türkiye'nin koşullarına uygun hale getirilmelidir. Kademeli olarak, sağlık kurumlarında geçen hiz
metlerinin bir yılı ihtisasa sayılmalı, ikinci yılı, tam teşekküllü bir hastanede o branştaki bir uzman 
hekim yanında, son iki yılı da Sağlık Bakanlığı ve SSK'ya bağlı olan eğitim hastanelerinde ya da 
üniversitelerde tamamlamak suretiyle, hekimlerin uzman hekim olabilmeleri sağlanmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MEHMET YÂŞÂR ÜNAL (Devamla) - Çok az bir süre rica edeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim; bu yolu açtık nasıl olsa. 
MEHMET YAŞAR ÜNAL (Devamla) - Halkımıza mümkün olduğu kadar fazla sayıda uzman 

hekimin sağlık hizmeti vermesine yardımcı olmak gerekiyor. 

5. Genel sağlık sigortası -bu, Hükümet için, bazı parasal kaynakları buna ayırması durumunu 
getiriyor; ama, bunun da yapılması mecburîdir- getirilerek ev hekimliği kurumu oluşturulmalı, bu
rada hasta muayeneleri yapılmalı ve hastaneler, sadece yatarak tedavi gören ve ameliyat olacak 
hastalara, acil vakalara bakan yerler haline getirilmelidr. 

5 Nisan kararlarından sonra, ilaç karşılıkları, eczanelere "ödenek varsa ödenir" uygulaması so
nucu tam ödenmemekte, sonuçta vatandaş mağdur olmaktadır. Bu da "ödeneğe bakılmaksızın öde
nir" şekline getirilirse, vatandaşlarımıza yararlı bir hizmet yapılmış olacaktır. 

Tüm milletvekillerimize ve ulusumuza mutlu ve sağlıklı günler diler, tekrar saygılar suna-
rım.(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. ; 

Sayın Ünal'a cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna; buyurun. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Demokratik Sol Parti Uşak Milletvekili Mehmet 
Yaşar Ünal'ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gündemdışı yaptığı konuşmaya cevap vermek isti
yorum; bir katkı düşüncesiyle bu cevabı vereceğim. 

Ancak, Sayın Mehmet Yaşar Ünal konuşmasının başında, sağlık reformlarının önce reklam 
amacıyla ortaya konulduğunu, reklamının yapıldığını ifade etti; bu üslubu doğru bulmadığımı, al
tını çizerek söylemek istiyorum. Reklamın adı, tanıtımdır; demokratik ülkelerde, demokrasiyle yö
netilen ülkelerde, toplumun ve demokratik kitle örgütlerinin, yapılan köklü birtakım reform çalış
malarına, hatta, her türlü yasal çalışmalara katılımını sağlamak, düşüncelerini, fikirlerini almak, 
eleştirilerini almak amacıyla topluma açarak yaparsınız bütün bunları ve herkese tanıtırsınız, her
kese bilgi, aktarırsın iz. Artık, siyasette, bu tür uygulamaları, reklam değil de tanıtım amacıyla ve 
halkın katılımını sağlamak amacıyla yapılan uygulamalar olarak görmek, kabul etmek ve böyle ta-
nımlanamak gerekir diye söylemek istiyorum. . • • • . • 

Değerli arkadaşıma, yaptığı konuşma için teşekkür ediyorum, Tabiî, yapılan sağlık reform pro
jesi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı için getirdiği birçok öneri, bu reformun içerisinde za
ten yer alıyor. 

Türkiye'de köklü bir reformun, bugünkü sağlık hizmet sistemini, düzenini belli ilkeler doğrul
tusunda kökten değiştirecek bir reform uygulamasının gerekliliği uzun yıllardan beri gündemdedir; 
ama, ilk defa, 1991 seçimlerinden sonra -ben, bundan kendime pay çıkarmak için söylemiyorum; 
ama, buna emeği geçenler için söylüyorum- benim Sağlık Bakanı olduğum süre içerisinde, bu Tür
kiye Sağlık Reform Projesi, tam anlamıyla hazırlanmıştır. Tabiî, bu hazırlıkta, bizden evvelki yıl
larda iktidarda olan ve hizmet etmiş olan diğer partilere mensup sağlık bakanı arkadaşlarımızın ve 
bu konuyla ilgili diğer arkadaşlarımızın da yapmış olduğu hazırlıklar ve çalışmalardan da yararla
nılmıştır. Reform uygulamasıyla, arkadaşımızın yaptığı bu önerilerin hemen hemen hepsi gündem
den kalkmaktadır. 

Önerilerinin-tersinden başlıyorum: "Ev hekimliği" diye ifade ettiler. Bu "aile hekimi" olarak, 
bu reformun içerisinde vardır. Bu reform uygulamasından sonra, 3 bin kişi, bir aile hekimine bağ
lanacak; her 3 bin kişi, her türlü rahatsızlığında, hastalığında, aile hekimine başvuracak, ilk teşhis 
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ve tedavi burada gerçekleşecek, ondan sonra uzman hekime, ondan sonra hastaneye gidecek ve va
tandaşlarımıza, aile hekimi, uzman hekim ve hastane seçme hakkı getirilecek; bunu, burada ifade 
etmek istiyorum. 

Tababet Uzmanlık Sınavı (TUS) Tüzüğü ve ayrıca -biliyorsunuz- bir de yönetmeliği var. Bu
rada, aksayan yönler vardır. Zaten, reform uygulamasından sonra, bunlarda da birtakım değişikler 
yapma zarureti doğacaktır; dolayısıyla, o uygulamalar da birlikte ele alınmış olacaktır. 

Sağlık kurulu raporlarına gelince: Ben de, yıllarca hekimlik yaptım ve hekimlik sürem içeri
sinde, sağlık kurullarını ve raporlarını, en fazla sıkıntı duyduğum, rahatsızlık duyduğum ve çoğu 
zaman, zamanımızı boşa harcadığımız bir uygulama olarak görmüşümdür; ama, bu, alışılmış... Ta
biî, bunun temelinde, insanlara güvensizlik duygusu vardır. Bu güvensizlik duygusu, bence, hem 
vatandaşa olan güvensizlik duygusundan hem -maalesef- bu muayeneyi yapan insanlara duyulma
yan güvenden kaynaklanmaktadır. Özellikle, bazı amaçlar için yapılan tetkiklerde, çok sayıda uz
man doktorun görmesi, muayene etmesi ve rapora imza atması gerekmemektedir. Buriu, bürokra
tik çözümü getirilmiş, pratik biçime dönüştürmek mümkündür. Bunun üzerinde çalışma yapılacak
tır. Bu konuda, reformdan da önce, bir değişiklik ve yeni bir uygulama getirilmesi mümkün olacak
tır. 

Bunun dışında, değerli arkadaşımız, başhekim tasdikini ifade etti. Başhekim tasdiki de, artık, 
bir formalite olarak böyle gitmiş. Halbuki, sağlık kurulunda görev yapan doktorlar belli, hastanede 
kimler görevlidir... Başhekimin tıbbî bir yetkisi yoktur, sadece, raporu ve doktorların, verdiği karar
ları tasdik etme makamı olarak, bürokratik bir işlem olarak sürmektedir. Bunun olması o kadar 
önemli değildir; bu kolaylıkla kaldırılabilir. 

Bu reformla ilgili yasa tasarılarının iki tanesi, benden evvelki Sağlık Bakanı Sayın Doğan Ba
ran zamanında Parlamentoya sunulmuştur; ancak, araya seçim girdiği için bunlar kadük olmuş ve 
tekrar geri gelmiştir. Şimdi, bunlar üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben, reformla ilgili 
çalışmaları hem süratle sonuçlandırma kararındayım hem de bu hazirlık safhasında -yani, Parla
mentodaki Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun dışında, Parlamentoda yer alan, grubu olan tüm 
partilerin sağlıkla ilgili uzmanlık alanlarına sahip olan arkadaşlarımızı, ister hekim olsun, dişheki-
mi olsun, eczacı olsun ve varsa diğer alanlarda da- tüm arkadaşlarımla işbirliği yaparak, tam bir ile
tişim kurarak, bu reform tasarılarını birlikte, tekrar gözden geçireceğiz; eleştirileri varsa alacağız, 
ilaveleri, katkıları varsa onları değerlendireceğiz ve netice itibariyle, reform yasa tasarıları, hem -
umuyorum ki- komisyondan hem de Genel Kuruldan -bu koşullarda- çok rahatlıkla çıkma ve ka
nunlaşma imkânına kavuşacaktır. 

Amaç, bir şey üretmektir; amaç, bugünkü, yamalı bohçaya dönmüş ve işlemez hale gelmiş, 
halkın şikâyetçi olduğu, başta hekimler olmak üzere sağlık personelinin tümünün şikâyetçi olduğu, 
mutlu olmadığı bu sistemi değiştirip, çağdaş, uygar, bugünün gerçeklerine, gereksinimlerine ve 
Türkiye'nin koşullarına, ekonomik durumuna uygun bir sistem haline getirmektir; umuyorum ki, 
önümüzdeki günlerde, değerli arkadaşlarımla birlikte çalışma imkânını bulacağız. 

Ben, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal arkadaşıma tekrar teşekkür ediyor; hepinize say
gılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
3. — Malatya Milletvekili M, Recai Kutan'in, Türkiye ile bazı Ortadoğu ülkeleri arasındaki su 

sorununa ilişkin konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan 'in cevabı 
BAŞKAN - Türkiye'nin, su ile ilgili sorunlarına ilişkin, Malatya Milletvekili Sayın Recai Ku

tan söz istemiştir. 
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Sayın Kutan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

M. RECAİ KUTAN (Malatya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi hür
metle selamlıyorum. » 

Bilindiği üzere, birkaç gün önce, Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'i teşrif ettiler. Özellikle şunu be-
lirtmek durumundayım, bütün İslam âleminin itirazlarına rağmen, İsrail tarafından başşehir olarak 
ilan edilen Kudüs'e gittiler. Bazı basın organlarının yazdığına göre, burada bazı anlaşmalar imza-
landı ve bu anlaşmalardan bir tanesi de israil'in ihtiyacı olan suyun temin edilmesiyle ilgilidir. Ta
biî, yapılmış olan bu su anlaşmasının detayı ve mahiyeti hakkında herhangi bir fikrimiz yok; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dönüşlerinde bu anlaşma hakkında herhalde bilgi edineceğiz. 

Muhterem Heyetinizin de yakından bildiği gibi, Ortadoğu ülkeleri su bakımından büyük sıkın
tı içerisindedirler. Mesela, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Filistin ciddî manada, su sıkıntısı içeri
sindedir. Bunun yanı sıra Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan su ihtiyaçlarını temin bakımından nis-
beten daha iyi durumdadırlar. Bu itibarla, güneydeki komşularımız, özellikle İsrail, Türkiye'nin su
larına göz dikmiş durumdadır. Nitekim, şu anda Başbakan olan eski Dışişleri Bakanı Şimon Peres 
çeşitli konuşmalarında "Su zengini olan Türkiye, İsrail'e su vermelidir. Su, insanlığın müşterek ma
lıdır. Su temini için gerekirse savaşırız" gibi sözler ifade etmiştir. 

Şimdi, önce, Türkiye hakikaten su zengini bir ülke midir, bunu tespit etmekte fayda var. Tür
kiye su kaynaklarını nereden temin ediyor; yağışlardan. Kar olarak, yağmur olarak, dolu olarak, 
Türkiye'ye, bir yıl içerisinde ortalama olarak 500 milyar metreküp su düşüyor. Bunun ancak 86 
milyar metreküpü nehirlerde, çaylarda akış haline geçiyor. Bu suyun tamamını bir yıl içerisinde 
kullanmak mümkün değil; ancak 95 ilâ 100 milyar metreküpünü içme, kullanma, sulama ve sana
yi ihtiyacı için kullanabiliyoruz. Peki, bu 95 ilâ 100 milyar metreküp su, bizim ihtiyacımıza kafi 
mi? Su tüketimi bakımından en büyük talep sulama konusunda geliyor. Bilindiği üzere, Türkiye'nin 
sulamaya elverişli arazi potansiyeli 25 milyon hektar civarındadır. Ancak, bugünkü teknik ve eko
nomik şartlara göre, bunlardan ancak 8,5 milyon hektarını sulama imkânı vardır. Eğer, sulama, iç
me, kullanma ve sanayinin ihtiyacını nazarı itibara alırsak, Türkiye'nin bir yıl içerisindeki su tale
bi 120 milyar metreküptür. Mevcut su potansiyelimiz 95 ilâ 100, talep ise 120 milyar metreküp; do
layısıyla, Türkiye'nin mevcut suyu, ihtiyaçlarına kâfi gelmemektedir. 

Esasen, milletlerarası standartlara göre, eğer bir ülkede nüfus başına bir yılda isabet eden su 
miktarı 10 bin metreküpten fazla ise, o ülke su zengini bir ülkedir. Halbuki, Türkiye'de şu anda nü
fus başına bir yılda düşen su miktarı 2 800 metreküp civarındadır; yani, su zengini ülkelerin aşağı-
yukarı dörtte biri mertebesinde suyumuz mevcuttur. 

Şimdi, hal böyleyken İsrail'in ve diğer ülkelerin su talebiyle karşı karşıyayız. Bilindiği gibi, bi
zim iki büyük nehrimiz var; Fırat ve Dicle nehirleri; bunlar sınıraşan sulardır. Dolayısıyla, millet
lerarası hukuk prensiplerine göre Türkiye, Suriye ve Irak; üçü bir araya gelerek, Fırat ve Dicle su
larını nasıl bölüşecekler; bunu, bir prensibe bağlamak durumundadırlar. Ancak, bizim sularımızla 
ilgisi olmayan, hududumuza hiçbir şekilde yakınlığı olmayan İsrail'in, Türkiye'den su talep etmesi 
elbette ki, savunulamaz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
M. RECAİ KUTAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim 
M. RECAİ KUTAN (Devamla) - Bilindiği gibi, İsrail 1967 yılında güç kullanarak, Suriye'den 

Golan Tepelerini, Ürdün'den Batı Şeria'yı aldı ve şu anda ihtiyacı olan suyun en büyük bölümünü, 
işte bu Golan Tepelerinden ve Batı Şeria'dan elde etmektedir. 5,4 milyon nüfusu var ve bir yılda 
kullandığı su, aşağı yukarı 1 milyar 750 milyon metreküp civarındadır. 
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Şu anda, Batılıların baskısıyla, Ortadoğu'da bir barış yapılmak istenmektedir. Bu barışın ola

bilmesi için, İsrail'in, gerek Golan Tepelerinden gerek Batı Şeria'dan çekilmesi lazım; ancak, İsra
il, buraların su imkânlarından vazgeçecek durumda değil. Onun için, şu anda önümüze getirilen se
naryo şu: Deniliyor ki, Türkiye, Fırat Nehrinden Suriye'ye biraz daha fazla su versin, bunun karşı
lığında da Suriye, Ürdün Irmağı ve Yarmuklu Çayından, halen kullanmakta olduğumuz suyu bize 
bıraksın; böyle bir talep geliyor. 

Bunun yanısıra, yine, Muhterem Heyetinizin yakından bildiği, hazırlanmış çeşitli projeler var: 
Bunlardan birisi Manavgat Çayı, diğeri, Barış Suyu Projesidir. Biz, Refah Partisi olarak diyoruz ki, 
Türkiye, su fakiri bir ülkedir; dolayısıyla, hiçbir ülkeye verebileceği bir metreküp suyu bile yoktur. 

Pekçok meselede olduğu gibi, nasıl millî bir stratejimiz, millî bir politikamız yok ise, su kay
naklarının kullanımı bakımından da, millî bir politikamız yok; dolayısıyla, bu meseleler, kamu
oyunda, enine boyuna münakaşa edilmeli ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edilip, karara bağlanmalıdır. Kamuoyunda müzakere edilmeden, Parlamentomuzun tasvibi alınma
dan, hiçbir su kaynağımızın, hiçbir ülkeye tahsisi mümkün olmamalıdır. Biz, Refah Partisi olarak 
bunu teklif etmekteyiz. 

Ümit ediyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı ifade edilen anlaşma, bir em
rivaki şeklinde önümüze gelmesin; biz, bu meseleleri, enine boyuna müzakere edelim ve Parlamen
todan çıkacak bir karara göre hareket edelim. 

Muhterem Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kutan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Recai Kutan'ın gündemdışı konuşmasına Hükümet adına cevap vermek üzere, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Doğan; buyurun, 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) - Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Malatya Milletvekili Sayın Recai Kutan'ın gündemdışı konuş
masına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, öteden beri gelen ve özellikle Dicle ve Fı
rat'ın sınıraşın yapısından doğan, ihtilaflı sular meselesi vardır. Sayın Kutan, konuşmalarında bu 
konuyu da dile getirmişlerdir. Bu konudaki ihtilaflar, özellikle son otuz-kırk yıldır, çeşitli şekiller
de devam etmekte ve tarafların çeşitli konulardaki iddiaları bugüne kadar gelmektedir. 

Burada, Sayın Kutan'ın özellikle üzerinde durduğu konu, ihtilaflı sulardan doğan meselelerden 
ziyade, Türkiye'de doğan ve Türkiye'de denize dökülen sulardan dışarıya satmayı düşündüğümüz 
sularla ilgilidir; konuşmasının ağırlığıburaya kaydı. (RP sıralarından "dışarıya değil, İsrail'e" ses
leri) 

Şunu ifade etmek istiyorum; tabiatıyla, Türkiye'nin su potansiyeli, ileriye ait projeksiyonları
mız bakımından, Sayın Kutan'ın dediklerinde önemli haklılıklar vardır, önemli noktalar vardır; ora
ya bir şey diyemiyorum. Yalnız, burada, özellikle üzerinde durulan iki proje; ki, bunlardan birinci 
kastedilen, Barış Suyu adıyla bugüne kadar gelen ve daha ziyade Ceyhan'dan Ortadoğu'ya su sat
mayı öngören projedir. İkincisi de, bugün, halen proje halinde yürüyen ve Manavgat'tan sadece İs
rail değil, isteyen herhangi bir devlete su satmak üzere, şu anda yürürlükte olan projedir. Dolayı
sıyla, bu projelerde, meselenin ağırlığını, sadece İsrail olarak ortaya koymayı, ben şahsen doğru 
bulmuyorum. 

Şimdi, bakınız, bugün, Antalya'daki proje belirli bir seviyeye gelmiş, süratle de tamamlayabi-
lirsek, belki, bir birbuçuk yıl içerisinde hizmete açılacak bir projedir. Bildiğiniz gibi, Manavgat'ın 
üzerinde önce bir Oymapınar Barajı ve büyük bir hidroelektrik santralımız vardır, arkasında da Ma-
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navgat Barajı vardır. Oradaki suyumuz, Oymapmardan, Manavgat Barajından geçtikten, gerekli 
ürünlerini aldıktan sonra, denize birkaç kilometre kala kurulan tesislerde tasfiye edilerek -birkısmı 
doğrudan doğruya birkısmı da tasfiye edilerek- denize dökülme noktasından alınarak, Türkiye'ye 
buradan gelir getirmeyi amaçlamaktadır ve kanaatimce bu işler doğru işlerdir. .Ii 

Aynı şekilde, vaktiyle Sayın Özal zamanında Barış Suyu Projesi adıyla ortaya atılan ve yine 
,ihtilaflı sular dışında, tamamen bizde doğan, biz de denize dökülen ırmaklarımızdan, nehirlerimiz
den dışarıya satmayı düşündüğümüz projeler de bu amaçlara yöneliktir. Dolayısıyla, bütün proje
lerde, bütün bu projelerin amacını odak noktası olarak İsrail'e kaydırmayı doğru bulmuyorum. İs
rail almayı düşünüyorsa, ona da satarız. Doğru olan da budur. 

Konuşmanın ağırlık noktası burada olduğu için, ben, daha ziyade, bu noktadaki düşüncemi arz 
etmek istedim. Suriye, Irak ve Türkiye arasındaki ihtilaflı konulardan ayrıca bahsedilebilir; ama, şu 
anda, onun bir ağırlığını görmüyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. , 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır, konuşmalara cevaplar verilmiş-

. tir-
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van ille

rinde devanı eden olağanüstü halin, 19.3.1996 günü saat 17.,00 'den geçerli olmak üzere 4 ay sü
reyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/50) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay daha uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum: . 

"8.3.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.10.1995 tarihli ve 385 sayılı karan uyarınca, Batman, 

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırriak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte 
olan olağanüstü halin, 19.3.1996 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılması, 
Bakanlar Kurulunca 7.3.1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

• Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Tezkere bilgilerinize sunulmuştur. 

Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin açıklamasını takiben, İçtüzüğün 73 üncü madde
sine göre müzakere açacağım; Hükümete, gruplara ve şahısları adına iki sayın üyeye söz verece
ğim. 

Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşma süreleri 20'şer dakika, kişisel konuşma süreleri 
10'ar dakikadır. > 

talepte bulunan grupları ve kişisel söz taleplerini arz ediyorum: Anavatan Partisi Grubu adı
na, Sayın Mustafa Balcılar; şahısları adına Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu, Sayın Zeki Ergezen, Sa
yın Salih Kapusuz, Sayın Memduh Büyükkılıç, Sayın Abdulkadir Öncel, Sayın Fethullah Erbaş söz 
istemişlerdir; ancak, hem şifahen hem de yazılı olarak, Sayın Zeki Ergezen ile Fethullah Erbaş'ın 
sıra değiştirdikleri ifade edildi. Buna göre, birinci sırada Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu'na, ikinci sı-
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rada Sayın Fethullah Erbaş'a söz vereceğim. Bu iki sayın üye konuşmazlar ise, sırasıyla diğer ar- ' 
kadaşlanmızı kürsüye davet edeceğim. 

Şimdi, Hükümet adına açıklama yapmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Ülkü Güriey'i kürsü
ye davet ediyorum; buyurun Sayın Bakan. (ANAP ve DYP sıralarından, alkışlar) 

Sayın Bakan, bu konuşmanız bir açıklamadır; Hükümetin söz hakkı mahfuzdur. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; , 
olağanüstü hal uygulamasının 26 ncı kez uzatılması yönündeki Başbakanlığın gerekçeli uzatma 
tezkeresi üzerinde, Hükümet adına görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; olağanüstü hal bölgesi ve yakın illerde meydana gelen olaylar, bü
tün milletimiz için acılı bir dönem olmuştur. Halkımız, artık, huzur ve güven içerisinde, geleceği
ni yaşamak arzusundadır. Bölgede yaşamak ve çalışmak, hiç şüphesiz, zor koşullar içerisinde ol
maktadır. Devlet, bu zorlukları aşma yönünde, çok yoğun gayretler içerisine girmiş bulunmaktadır. 
Şu anda, bölgenin güvenliği, büyük oranda temin edilmiş bulunmaktadır. Örgütlerin eylem koya
bilmesi, çok güç şartlara indirgenmiştir. Güvenlik güçlerimiz, on yılı aşkın süredir yaptıkları mü
cadelede edindikleri tecrübe doğrultusunda, hadiseyi kontrol altına almayı başarmış durumdadırlar. 
Bu başarıda, olağanüstü hal uygulamasının ve onun hukukî imkânlarının, hiç şüphesiz, payı çok
tur. 

Olağanüstü hal rejimi, Anayasamızda yerini almakla birlikte, onu kalıcı hale getirmek yönün
de bir uygulamanın, hiç şüphesiz, rejimimiz açısından sakıncalar taşıdığını kabul etmemiz gerek
mektedir. O nedenle, Ortak Hükümet Protokolü ile, 53 üncü Cumhuriyet Hükümeti Programında, 
olağanüstü halin tedricen kaldırılacağı taahhüt altına alınmış bulunmaktadır. 

Dönem dönem uzatılan olağanüstü hal uygulamasının, bundan önceki uzatma dönemi ile uzat
ma talebiyle karşınızda bulunduğumuz bu dönemin mukayesesi yapıldığında, terör olgusunun şid
detinin nedenli azalmakta olduğu, kendisini hemen göstermektedir. 19 Temmuz 1995-19 Kasım 
1995 tarihleri arasında, olağanüstü hal uygulaması devam eden 10 ilimiz ile 2 mücavir ilimizde,. 
toplam 1 015 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 8 polis, 169 asker, 73 geçici köy korucusu şe-

, hit olmuş; 23 polis, 421 asker, 85 geçici köy korucusu yaralanmışlardır. Ayrıca, 99 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 181 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yine, bu dönemde, örgüte yönelik yapılan 
operasyonlar sonucu, 952 terörist ölü, 17 terörist yaralı, 1 189 terörist de -yardım ve yataklık eden
ler dahil olmak üzere-sağ olarak ele geçirilmişlerdir. 

Son dönem; yani, 19 Kasım 1995 ilâ 15 Mart 1996 dönemi içerisinde ise, olağanüstü hal uy
gulaması devam eden 10 ilimiz ile 2 mücavir ilimizde 178 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda, 
5 polis, 8 asker, 9 geçici köy korucusu şehit olmuş; 4 polis, 39 asker ve 6 geçici köy korucusu ya
ralanmıştır. Ayrıca, yine, bu dönemde, 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 51 vatandaşımız da ya
ralanmıştır. Örgüte yönelik yapılan operasyonlar sonucu, bu dönemde, 165 terörist ölü, 9 terörist 
yaralı olarak ele geçirilmiş; yardım ye yataklık edenler dahil, 952 terörist de sağ olarak yakalan
mış, 123 terörist de kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olmuşlardır. 

Görüldüğü gibi, 25 inci dönem olayları, 24 üncü döneme oranla yüzde 83 nispetinde gerileme 
göstermiştir; bunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Şu anda durumun müspet bir ortama doğ
ru gitmekte olduğu her haliyle belli olmaktadır. Ancak, PKK'nın bu denli geriletilmiş olan şiddeti
ne karşın, geride kalan artıklarının önümüzdeki dönem içerisinde etkisiz hale getirilebilmesi için 
de, olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasıyla gündeme gelecek hukukî boşluğun giderilmesi 
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için Millî Güvenlik Kurulunca uygun görülen bazı yasal düzenlemelerin yapılabilmesi yönünde za
mana ihtiyacımızın bulunduğu da açıktır. 

PKK'nın, bölgede, yoğun kış şartlan ve 24 Aralık 1995 Milletvekilliği Erken Genel Seçimle
ri dolayısıyla sözde tek taraflı ateşkes gündeme getirerek durumun rahatladığı yönünde bir olguyu 
yaratmak gayretinin arkasında, yeniden toparlanma gibi taktik bir hareket içerisinde olabileceği ih
timalini, hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekmektedir. 

O nedenle, olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması yönündeki kararlı iradenin gündeme ge
tirilmesiyle birlikte, devlette boşluğun meydana gelmemesi açısından, birazdan da öte, sık dokuyup 
ince elemekte fayda olduğunu düşünmekteyim. Örgütün, bu dönem içerisinde, eleman toplamak, 
militanlarına moral kazandırmak, önümüzdeki bahar aylarında gücünü toparlamak amacıyla ciddî 
propagandalar yürüttüğü yönündeki istihbarat da dikkate alındığında, hukukî çerçevenin çok iyi ve 
titiz bir şekilde hazırlanmasının gerekliliği bir kez daha önem arz etmektedir. 

Kuzey Irak bölgesinde örgütün üst düzey yetkilileri toplantı yaparak, 1995 yılı faaliyetleri ye 
1996 dönemi için çeşitli değerlendirmeler yapmışlardır. PKK terör örgütü lideri, bazı çevrelere kar
şı yürüttüğü sözde ateşkes yanlısı propagandalarının yanı sıra, kendi militanlarına silahlı mücade
leye hazır olmaları yönünde talimatlar vermektedir. 

Bütün bölgelerimizde oturmuş bulunan mücadelenin hukukî bir çerçeveden soyutlanmış olma
sı halinin sakıncaları düşünüldüğünde, mevcut hukukî çerçevenin bir dönem daha uygulamada kal
masının faydaları izahtan varestedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ.BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Ayrıca, istihbaratımız istikametinde duru

ma baktığımızda, komşu ülkelerdeki yığılma ve barınmalarda bir artışın olduğu gözlenmektedir. 
Bu hadise, örgüte yeni katılımların olmasından değil, ülke içerisinde ve bölgede barınma yönünde
ki sıkıntılarını çözebilmek ve kısmen de rahatlayabilmek içindir. 

Güvenlik tedbirlerinin, bu şekilde, bir müddet daha devam ettirilmiş olması durumunda hadi
senin bitirilebilme yönündeki şansı, o derece yüksek olacaktır. Bugün için suç sektörü haline gel
miş PKK terörü ülkenin gündeminden çıkarılıncaya kadar, nizam ve intizama dönük tedbirlerin 
gevşetil memesi gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli zayiatlar içerisinde oian terör örgütü PKK'nın al
mış olduğu son kararlar çerçevesinde, kitle ile tekrar iletişim kurabilmek için, korkutma ve yıldır
maya dönük eylemler yapabileceği yönünde bilgiler almaktayız. 

Moral çöküntüsü içerisinde bulunan örgütün militanlarına moral kazandıracak bir fırsatın ve
rilmesini, bu çatı altında bulunan hiç kimsenin düşünebileceğini zannetmiyorum. 

Şu anda, devam etmekte olan yoğun operasyonlar, örgütten kaçışları ve devlet kuvvetlerine 
teslim olmaları artırmıştır. 

Karamsar bir tablo içerisinde bulunan ve bütün umudunu Batı'dan beklediği siyasî gelişmele
re bağlamış olan PKK terör örgütüne yeniden toparlanma şansını vermemiz mümkün değildir. 

Anayasamızın gösterdiği şartlarda, olağanüstü hal rejimi, bölgede sekizinci yılını doldurmak
tadır. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, olağanüstü hal uygulaması döneminde demokratik hakların 
özüne dokunulmuş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, olağanüstü hal rejimine, insanlarımıza eziyet etmek için değil, onla
rı yıldıran, korkutan, kadın, çocuk, erkek demeden evinde tarlasında, sokağında katleden PKK mi
litanlarını etkisiz hale getirmek için ihtiyaç duyulmuştur. 
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Olağanüstü hal rejimi, sâdece terör mihraklarının etkisizleşmelerinde ve güvenlik güçlerinin 

koordinesinde, bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin genel prensiplere bağlı olmaksızın doğrudan 
çözümüne ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlerle meşgul olmuştur. 

Terör, ülke gündeminden çıkarılıncaya kadar mücadele sürdürülecektir; bu mücadelenin ge
rektirdiği tüm yasal tedbirler Hükümetimiz tarafından mutlaka alınacaktır ve Yüce Meclisin huzu
runa getirilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafınan kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bu bir açıklamaydı, Hükümetin söz hakkı mahfuzdur demiştim; bu
yurun toparlayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla)-Sayın Başkan teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz olağanüstü halin kaldırılmasından yanayız ve son defa 4 ay daha 
uzatılmasını talep ediyoruz. Bu 4 aylık süre içerisinde, konuyla ilgili yasal düzenlemeleri Yüce 
Meclisin huzuruna getireceğiz. Bunlar: Kimlik Bildirme Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanundaki değişiklik, 442 sayılı Köy Kanunundaki değişiklikler ve 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu değişikliğidir. Bunların hazırlıkları yapılmıştır ve çok kısa bir süre içerisinde Yü- , 
ce Meclisin huzuruna getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nedenle, Hükümetimiz, olağanüstü hal süresinin 26 hcı kez uza
tılmasını son siyasî gelişmeleri de dikkate alarak, devlet otoritesinin idamesi ve hukukî çerçevenin 
hazırlanması açısından zorunlu görmektedir. Şeffaf bir anlayış içerisinde insan haklarına ye huku
ka saygılı kalınarak, terörle mücadeleyi sonuçlandırmak için, terör odaklarına yönelik hazırlanmış 
bulunan güvenlik güçlerimizin icra planlarından sonuç alınabilmesi için olağanüstü halin 26 ncı 
kez uzatımı amacıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Son cümlem efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - ...Yüce Meclise sunulmuş bulunan Hükü
met talebimizin lehinde oy kullanacağınızı ümit ediyor, konuyu takdirlerinize bırakıyor ve hepini
zi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Hükümet, gerekli açıklamaya yaptı. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Balcılar; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Balcılar, süreniz 20 dakikadır; rica ediyorum... 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bölgede uygulanan olağanüstü yönetim, 1978 yılında başlayan sıkıyönetim ve 1987'de olağa
nüstü hale geçilmesinden bu yana, takriben onsekiz yılı bulmuştur; yani, o bölgede olağanüstü hal, 
olağan hal halini almıştır. O gün doğan bir kişi, bugün 18 yaşındadır; 1978'de 5 yaşında olan bir 
kişi, bugün, askerden gelmiş, çoluk çocuğa karışmıştır; ama, hâlâ, orada olağanüstü bir yönetim 
şekli devam etmektedir. Bu, Türkiye gibi, gelişmeye namzet, 21 inci yüzyılda gelişmiş ülkeler se
viyesine ulaşmayı arzulayan bir ülke için, bence zuldür. 
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PKK, dış destekli, bölücü bir örgüt olarak, özellikle 1984 yılındaki Eruh ve Şemdinli baskın

larıyla başlamış olduğu, silahsız, savunmasız sivil vatandaşlara, o bölgeye hizmet götüren kamu 
görevlilerine (doktor, mühendis, hemşire) devlet güvenlik görevlilerine, o bölgede hizmet için bu
lunan kamunun ve özel sektörün araç ve gereçlerine, ekonomik ve turistik tesislere, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait bina ve lojmanlara bombalı ve, silahlı saldırılarla, gaye olarak, nihai hedef ola
rak Kürtçü bir devlet kurmayı hedeflediğini ifade ederek, vatandaşı yıldırma, sindirme ve korkut
ma eylemlerini devam ettirmektedir. Dış kamuoyunu etkileyebilmek amacıyla da kurallar koyan, 
yasaklar uygulayabilen, siyasî parti faaliyetlerini sınırlandırabilen, basına sansür uygulayabilen bir 
güce ulaştığını vurgulamak arzusundadır. 

O bölgede, güvenlik nedeniyle ve ekonomik sebeplerle boşaltılan veya boşalan köylerdeki va
tandaşlarımızın gideceği yerler, yakın vilayetlerin kenar semtleri veya büyük şehirlerin varoşları
dır. Netice itibarıyla, büyük şehirlerin kenar semtlerine giden -işte, İstanbul'daki Gazi olaylarının 
ana sebeplerinden bir tanesi budur- insanlarımızın aşı yok, işi yok, evi yok. Burada, teröre çok mü
sait bir ortam söz konusudur; PKK da bunu kullanmaktadır ve terör, Güneydoğu Anadolu Bölge
sinden, coğrafî olarak daha geniş bir alana, şehirlere yayılmakta, etkinlik açısından da daha büyü
mektedir. 

Bölgede binlerce okul kapalı -rakamları vermeye gerek yok, hepiniz biliyorsunuz- önbinlerce 
öğrenci eğitim yapamıyor; binlerce köy terör nedeniyle boşaltılmış; yüzlerce öğretmen, kamu gö
revlisi şehit edilmiş; binlerce faili meçhul cinayet işlenmiş, binlerce devlet güvenlik görevlisi şehit 
edilmiştir. 

Olaya, bölge halkı açısından baktığımız zaman, özellikle, Kuveyt Savaşından sonra sınır tica
reti durmuş; petrol nakliyatı, ihracatı yok. Adam, kamyonuna sebze sarıyor, Irak'a gidiyor; oradan, • 
arabasının yakıt tanklarına devletin müsaade ettiği ölçülerde, mazot dolduruyor, nakliye maliyeti
ni düşürüyor; dolayısıyla, daha fazla para kazanıyor; bunlar olmayınca, hizmetler sektörü de kal
mamış. Devlet yatırımı yok, son yıllarda, daha da düşmüş. Özel sektör, terör korkusuyla yatırım 
yapmıyor. Bankalar, kredi verirken, o bölgedeki mülkleri ipotek olarak kabul etmiyor. Yaylaya çı
kamayan vatandaş, hayvancılığı tamamen terk etmiş, bırakmış. Peki, bu bölgedeki insan neyle-ge
çinir diye düşünmek zorunda değil miyiz? Bu bölgedeki insan, ya geçici köy korucusu gibi devlet
ten maaş almakta veya kamu görevlilerinin maaşlarıyla yaptıkları alışverişlerden küçük dükkân sa
hipleri olarak istifade edebilmektedir. 

GAP!a yeterli yatırım yapılmadığı için sulu tarım yapamayan bölge halkı, kuru tarımla da ye
terli gelir seviyesine sahip değildir. Dolayısıyla, televizyonlarda izlediğimiz, işte, Hakkâri gibi vi
layetlerde, vatandaş, açlıktan ve sefillikten dolayı, gidip çöplüklerden yiyecek toplama durumun
da. _ • . . ' • • , ' • ' • " • ' ' . ' • . . ' ' 

Bölge halkı açısından, başka bir yönden de kendimizi onların yerine koyarak düşünmek duru
mundayız: Devletten yana bir aile, 3 tane çocuğu var; birisi 18, birisi 20, diğeri de 24 yaşında; hiç
birinin işi yok, ailenin geliri yok... Çocuklar "baba beni evlendir" diyor; baba evlendiremiyor "ba
ba harçlık ver" diyor, baba veremiyor. Çocukların arkadaşlarından bir tanesi PKK'ya katılmış ve 
diyor ki "gel, seni de göttireyim." Ailenin rızası olmaksızın, evlatlardan birisi PKK'ya katılıyor. 
Devlet güvenlik güçleriyle çatışma halindeyken ölüyor, cenazesi köye getiriliyor, aile kinleniyor, 
cenaze töreninde "kahrolsun devlet" sloganları... 

Tam tersi, Türkiye'de, şehit vermeyen ilçemiz kalmadı; hatta, kasabalarımız da kalmamak üze
re. Giresun'da, Eskişehir'de, Ankara'da, şehit bir polis veya erin cenaze töreninde "kahrolsun PKK" 
sloganları... 
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Bazı yerlerde, maalesef, biraz cılız da olsa "kahrolsun Kürtler" ifadeleri; işte, PKK'nın yapmak 

istediği budur; Sünnî-Alevî meselesinde nasıl provokatörler, dış güçler, insanlarımızı birbirine dü
şürmeye çalışıyor ise, Kürt-Türk meselesinde de dış güçlerin, Türkiye'yi bölmek isteyen güçlerin 
ve PKK'nın nihai hedef olarak ulaşmak istediği nokta budur. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, kendi
lerine verilen görevi en layıkı veçhile yapmaktadırlar; kendilerine burada şükran borçluyuz. Eğer, 
biz, burada güvenlik içerisinde durabiliyor isek, çoluğumuz çocuğumuz okuluna güvenlik içerisin
de gidebiliyor ise, o devlet güvenlik görevlilerinin, eksi 40 derece gibi şartlarda görevlerini, vazi
felerini layıkı veçhile yapmasmdandır. Ancak, bu devlet güvenlik görevlilerinin yaptığı nedir? 
Adam öldürmedir. Verilen görev nedir? Git bunları öldür, git bunları yakala... Devlet güvenlik gö
revlilerimiz, gidip, yakalıyor, öldürüyor; binlerce kişi... Terör hâlâ devam ediyor, teröristlerin sa
yısında bir azalma yok... 

Sayın Süleyman Demirel, 1992'de, ilk olağanüstü halin görüşülmesinde Başbakan olarak ko
nuştular, dediler ki "1984 Eruh-Şemdinli olaylarında sayıları 500-1 000 olan PKK'lı terörist sayısı 
-devletin arşivleri elinde tabiî- bugün dağda 3 000 yurtdışında da 7 000; toplam 10 000 kişidir." 

1992 ilâ 1996 arasında yakalanan, öldürülen, teslim olan terörist sayısı 50 000'leri bulmuştur.1 

Eğer, adam öldürme çözüm İse, şimdiye kadar bu terörün bitmesi gerekir. Öyle "terör bitti" filan 
denilmesini doğru bulmuyorum. Ha, öldürülen adam sayısı çoğaldı denilebilir; bu mantıkla da, te
rörün bittiğini iddia edemezsin. Değerli milletvekilleri, burada bir yanlışlık vardır, bir eksiklik var
dır, bir tespit hatası vardır. 

Anavatan Partisinin 1983'te bir sloganı vardı, diyorduk ki "Sivrisinekle mücadelede, sivrisinek 
öldürmekle başarılı olunamaz. Bataklığı kurutmak lazım, drenaj kanalı açmak lazım, suyu pompaj 
yapmak lazım, vesaire..." Burada da, tabiî ki, bölücü terörün üzerine, onların anlayacağı lisanla, en 
iyi eğitilmiş özel timlerle, en iyi silah, araç, gereç, teçhizatla gitmek, tabiî ki birinci görevimizdir; 
ama, bu yeterli değildir. 

Anavatan Partisinin güneydoğu problemiyle ilgili çalışmalarındaki raporundan birkaç cümle 
okuyacağım. Diyoruz ki: "Bölücü terörün önlenmesi, asıl sorunun çözümü anlamına gelmeyecek
tir. Belki, dondurulması ve ertelenmesi sonucunu doğuracaktır. Sorunun, ekonomik, sosyal, kültü
rel ve psikolojik yönleriyle birlikte ele alınması ve bölgedeki vatandaş-devlet ilişkilerinin sağlıklı 
bir temele oturtulması, çözümün önşartıdır." Başka bir cümlede de "21 inci yüzyıla, Türkiye'nin, 
bu problemi çözmeden, gelişmiş ülke olarak girmesi mümkün değildir" demişiz. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü halle ilgili, her dört ayda bir görüşmeler yapılıyor; hükümet 
tezkereleri burada müzakere ediliyor ve oylanıyor. Geçmiş dönemlerdeki müzakerelerde, hükümet
ler, her seferinde "son defa" diye gelmişlerdir; muhalefet partileri de çıkmışlardır -herkes bu dev
leti sever, öyle, katı muhalefet yapan bir partiyi burada görmüyorum, Türkiye'de görmüyorum. He
pimizin, bu problemin çözümünden fevkalade mutlu olacağı inancındayım- "tamam, size bu avan
sı verelim, dört ay uzatalım; ama, dört ay içerisinde ne yapacaksın arkadaş?.. Yapacaklarını söyle, 
muhalefet olarak da destek olalım ve bu yapacağın şeyleri fiiliyata geçir, olağanüstü hali kaldıra
lım" demişlerdir. Hükümet, değişik tarihlerde, bu ikazlarımıza rağmen, pek de çözüm olabilecek 
bir şeyler getirmemiştir. Bu müzakerelerde -Partimin grup temsilcisi olarak, zabıtlara geçmesi açı
sından söylemeyi görev hissediyorum- yine, demişiz ki: "Biz, 1984'te olağanüstü hal olarak aldığı
mız bu bölgedeki idare şeklini, 1987 yılında aldığımız tedbirlerle daha yumuşak bir idare şekli olan 
olağanüstü hal idaresine getirdik. Bunun için şunları yaptık... Bu yaptığımız şeyleri beğenmeyebi
lirsin, kaldır; revize edilmesi gerekir, reyize et; gel bize, biz size yardımcı olalım..." 
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Neler yapmışız: Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve ilgili mevzuatı uygulamaya koymuşuz; Ola

ğanüstü Hal Jandarma Asayiş Komutanlığını kurmuşuz; geçici köy koruculuğu sistemini getirmi
şiz; özel timler, polis ve jandarmada uygulamaya konulmuş; pişmanlık yasası çıkarılmış; Terörle 
Mücadele Yasası çıkarılmış; Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldırılmış; 
Kürtçe konuşmayla ilgili yasak kaldırılmış; güvenlik güçlerine, bölge şartlarına uygun ikmal, des
tek, araç, silah, teçhizat konularında, Cumhuriyet Hükümetleri olarak, elimizden geldiğince destek 
vermişiz; devlet yatırımları devam etmiş -gerçekten devam etmiş- bölgede teşvikler artırılmış; te
lekomünikasyon, önce bu bölgeden başlatılmış ve bitirilmiş; elektrifikasyon, öncelikle bu bölgede 
bitirilmiş -hatırlayacaksınız 1983 yılında Türkiye'deki köylerin yüzde 40'ının elektriği yoktu- gü
venlik nedeniyle Şırnak, Batman il yapılmış; bu bölgede çalışan personele güvenlik tazminatı ge
tirilmiş; televizyon izleme oranları, yüzde 50'lerden yüzde 95'lere çıkarılmaş; GAP m dolar bazın
da yüzde 85-90'ı ANAP.döneminde realize edilmiş, finanse edilmiş; bölgeye 90 bin civarında ila
ve kadro verilmiş... 

Olağanüstü halle ilgili görüşmelerde bunları söyledikten sonra, hükümetlere "bunlardan be
ğenmediğin olabilir,-güncelliğini kaybetmiş olanlar olabilir, revize edilmesi gerekenler olabilir. 
Biz, terörle mücadeleyi ve Güneydoğu Anadolu sorununu millî bir mesele olarak kabul ediyoruz; 
falan veya filan partinin popülist politikalar arzusuyla kendi partisine puan kazandırmasını doğru 
bulmuyoruz veya falan partinin filan partiye bu konuda puan kaybettirmek için politika yapmasını 
da doğru bulmuyoruz; bu, hepimizin meselesidir. Revize edilmesi gereken konularda, yardımcı ola
cağız" şeklinde her vesileyle ifade etmişiz. 

Ayrıca ilave olarak -o tarihteki zabıtlardan okuyorum ve Sayın Bakanımın konuşmasında öne
ri olarak getirdiği yasalar da ilavedir- Terörle Mücadele Kanununda, İl İdaresi Kanununda, Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununda, Jandarma Teşkilât, Görevleri ve Yetkileri Hakkında Kanunda de
ğişiklikler yapalım demişiz. ; 

Güvenlik kuvvetleri bugün -belki belli kesimler karşı çıkabilir; oturur, tartışırız- iki başlıdır; 
jandarma teşkilâtrbir baş, polis teşkilâtı bir diğer baş; dolayısıyla burada koordinasyonun sağlana
bilmesi için "asayiş, içgüvenlik müsteşarlığı" adı altında bir birim önermişiz. 

Ayrıca, istihbarat konusunda, devletin değişik birimlerinin istihbarat kaynakları var -MİT'in 
var, ppİisin var, jandarmanın var, emniyetin var- bu birimler arasında koordinasyon eksikliği var.. 
Bu koordinasyonu sağlayacak birimi, yine içgüvenlik müsteşarlığı adı altında kurulacak birimle 
birleştirelim ve koordinasyonu sağlayalım, demişiz. 

Valilerin yetkilerinin artırılarak, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılmasını... 

Sıcak çatışmalarda çok şehit veriyoruz, özellikle askerden çok şehit veriyoruz. Devlet, en az 
şehit verecek şekilde organizasyonu gerçekleştirmek ve devlet güvenlik güçlerine desteğini vermek 
durumundadır. 20 yaşında askere alınmış, terörle mücadeleyi bilmeyen askerlerden, çok şehit veri
yoruz. 

Bu mücadelede, polis ve jandarma teşkilâtında terör konusunda eğitilmiş özel timlerin sıcak 
çatışmalara girmesini, askerin sınır ve yol güvenliği ile ilgili görev 'yapmasını önermişiz; bugün, 
Türkiye'de, revize edilmesi gereken kurumlardan birisi de, geçici köy koruyuculuğudur. Onbinler-
ce kişi; hiçbir hukukî mevzuatı yok, üniforması yok, komutanı yok ve aldığı maaşın da -iddialara 
göre- bir kısmını birilerine verme durumunda; bu işin bir zabtürapt altına alınması gerekir, demi
şiz. 

Son seçimlerde vatandaşımız, gerek Mecliste, gerek hükümette, toplumsal uzlaşma konusun
da bize mesaj vermiştir. 
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Daha evvelki olağanüstü halle ilgili konuşmalarım biraz daha sertti, ama E tipi cezaevleriyle 

ilgili bir cümleyi söylemeden geçemeyeceğim: E tipi cezaevlerindeki azılı anarşistlerin, koğuş tipi 
cezaevlerine gönderilmesi -şu ya da bu gönderdi demiyorum, ben sadece ileriye bakıyorum- fevka
lade yanlıştır. Onlarca kişiyi öldüren, yüzlerce kişinin öldürülmesini azmettiren azılı teröristlerin, 
koğuş tipi cezaevlerine gönderilmesi ile bunlar, oradaki daha küçük suçluları -maalesef- eğiten ho
calar durumuna gelmişlerdir ve buraların Mazlum Korkmaz akademisi haline geldiği şeklindeki 
ifadeler, Meclisin araştırma komisyonu raporlarında vardır. Dolayısıyla, biz, Eskişehir E tipi ceza
evlerinin sayısının çoğaltılması ve azılı teröristlerin, hocalık yapamayacağı yerlerde, iki veya tek 
kişilik hücrelerde mahkûmiyetlerini devam ettirmesini önermişiz; yine öneriyoruz. 

Olay, ekonomiktir; eğer vatandaşın mutfağını doldurabiliyorsan, cebini doldurabiliyorsan, iş 
. bulabiliyorsan, polisiye tedbirlerle birlikte bu terörü önleyebilmek mümkündür. Bu bölgedeki sınır 

ticaretinin başlatılması, gerekirse Irak'a uygulanan ambargonun delinmesi gerekir. Biz demokratik 
. bir ülkeyiz, Birleşmiş Milletlere, "sen Ürdün'e nasıl tazminat veriyorsan, ya bana da bu tazminatı 
ver veya buradaki sınır.ticaretime izin ver" diyerek, iyi bir dış politika uygulamak lazım; ama, dört 
yılda altı dışişleri bakanının değiştiği bir ülkede, bu etkili dış politikayı yapabilmek, becerebilmek 
mümkün değildir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin bir an önce bitirilmesi, yeterli kaynağın aktarılması ve orada 
sulu tanma geçilmesi gerekiyor. GAP tünellerindeki betonlanmamış 2,5 kilometrelik kısım daha 
yeni bitmiş, hatta tamamen bitmemiş; by-pass borularıyla su akıtmak, o bölgeyi yeterince suya ka-
vuşturamaz. T-l ve T-2 tünellerinden tam kapasiteyle su akacak şekilde yatırım yapılması; 476-480 
bin hektar arazinin de sulanması gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Sayın Başkanım 2 dakika.!. 

BAŞKAN - Peki, 2 dakika... Ben sizin talebinizi yerine getirdim, siz de beni ihmal etmezsi
niz sanıyorum; lütfen toparlayın. 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
O bölgede havaalanları ve yollar yapılarak kanaletlerle bölgede sulu tarıma geçilmesi halinde, 

istihdam yönünden de işsizliğin önlenmesi yönünden de vatandaşın cebine para girmesi yönünden 
de ekonomik açıdan destek sağlanacaktır. Bölgedeki yatırımlara devlet tarafından yeterli seviyede 
imkân sağlanmasını ve özel sektörün de teşvik edilerek, devreye sokulmasını öneriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, terörle mücadelede vatandaşın devlete güveni de fevkalade önemlidir. 
Bu yaptıklarınızla ve terör konusunda vatandaşın ırz, namus ve mal güvenliğini sağlayabileceğini
zi göstermeniz ve vatandaşın da size güveninin artması halinde, terörle mücadele daha etkili bir du
ruma gelir. Biz, bunları söylemişiz, devran dönmüş, iktidar biz olmuşuz... 

Şimdi diyoruz ki, bu söylediklerimizi, biz, Yüce Heyetinizin de destekleriyle yapacağız ve he
def olarak, en kısa sürede olağanüstü hali kaldıracağız. Hedefimiz dört aydır, sarkabilir; ama, Yü
ce Heyetinizin destek vermesi halinde bu dört ay içerisinde bu hedeflere ulaşabilmemiz halinde he
defimiz, olağanüstü hali kaldırmaktır. 

Az önce, bütün parti gruplarının temsilcileriyle, TRT-3'te bir programa çıktık. Bazı partilerin, 
bu tezkereye, ret oyu vereceklerini tespit etlim. Biz, şu anda Anavatan Partisi olarak Koalisyonun 
yeni ortağıyız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Bir cümleyle bitiriyorum Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. , 

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Dolayısıyla, bu yeni İktidara, Meclisin, parti grupları
nın bir avans vererek denemesi gerekir. 26 sefer denenmiş, 26 sefer "son defa, son defa..." diye ge
linmiş... 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara)-Demek ki, yine olmayacak... 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) - Biz diyoruz ki, bu dört ay içerisinde mesafe katedece-

ğiz. Vatandaş bizi seyrediyor; dolayısıyla fanatik, katı muhalefet yaparsanız, vatandaş size sorar... 
Refah Partisi de dahil olmak üzere Yüce Heyetinizin desteğini bekliyor, hepinize saygılar su

nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Fatih Atay; buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA M. FATİH ATAY (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ola
ğanüstü halin dört ay süreyle uzatılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak 
üzere huzurlarınızdayım. Bu nedenle, Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, yine, ülkemizin en önemli sorununu tartışıyoruz. 
Güneydoğuda yaşanan olaylarda; terör ve Kürt kökenli insanlarımızın ıstırabı yatmaktadır. Bu so
run çözümlenmeden, ülkemizde, ne demokrasi olgunlaşabilir ne de ekonomi istikrara, toplum hu
zura kavuşabilir. Sorunun temeli terördür. Bugün, Güneydoğu Anadolu'da, yurttaşlarımız, PKK te
rörü karşısında, çok ağır koşullarda yaşam savaşı vermektedirler. 

İnsanların en kutsal hakkı, yaşam hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasını engellemeye yönelik her 
türlü terör eyjemi karşısında, devlet, kendine düşen ödevi yapmalıdır. Yurttaşlarımızın huzur ve gü
ven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini engelleyen her türlü terörün karşısında olduğumuzu ön
celikle belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 kez uzatılan ve 26 ncı kez uzatılması istenen olağa
nüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasının bizlerin ve tüm kamuoyumuzun gündeminde olmasından, sa
nıyorum, rahatsızlık duymaktayız. 

Bakınız, Anayasamız gereğince, yurttaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapılamaz; herkes, eşit 
hakka sahiptir. Oysa, bugün, ülkemizin bir bölgesinde yaşayan yurttaşlarımıza "siz, diğer bölgeler
de yaşayan yurttaşlarımızdan daha değişik bir ortamda yaşıyorsunuz; o nedenle, sizlere ayrı, sizin 
dışınızdaki bölgede yaşayan insanlarımıza da ayrı kanunlar uygulayacağız" demek durumuyla kar
şı karşıyayız. Bu nasıl bir ortamdır ki, belirli bir bölgede yaşayan yurttaşlarımıza ayrı kanun, diğer 
bölgede yaşayan yurttaşlarımıza ayrı kanun uygulayacaksınız. Bunu, temel eşitlik kavramı içerisin
de kabul etmek mümkün değildir, 

Güneydoğu Anadolu'daki olağanüstü halin olağan hale dönüşmesinin kabul edilmezliğine plan 
inancımız tamdır. Olağanüstü hal, 26 ncı kez uzatılmak istenmekle, olağan hale dönüşmemelidir. 
Olağanüstü halin kaldırılmasına katkı yapacak bütün çalışmalar büyük bir hızla gerçekleştirilmeli
dir ve olağanüstü hal kaldırılmalıdır. Bu konudaki endişelerimizi giderecek çalışmayı, ne Hükümet 
Programında ne de Koalisyon Protokolünde bulduğumuzu, ne yazık ki, söyleyemeyeceğim. 

Hükümet Programında,-olağanüstü halin tedricen kaldırılacağı belirtilmektedir. Yani, istatis
tiklere bakıp, olayın az olduğu bir iki ilde olağanüstü halin kaldırılması, sorunun temelden çözül
mesine engel olacaktır. Böyle bir uygulamayı yapmak, sanıyorum ki, sorunu temelden çözmeyi en
gelleyecektir. Oysaki, bu büyük sorunun çözümü için gerçekçi çözümler üretmeliyiz. Bu konuda 
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gerekli olan hukukî, siyasî ve ekonomik altyapıyı hazırlamamız ve bir an önce uygulamaya sokma
mız gerekmektedir. Bunlar yapılmadan, bir iki ilde olağanüstü halin kaldırılması yanıltıcı olacak
tır. İşte, bu çalışmaların yapılacağına dair, Hükümet Programında herhangi bir açıklamaya rastla-
yamayışımız, endişemizi artırmaktadır. 

İsteğimiz, elbette, ülkemizin hiçbir yerinde olağanüstü hali gerektiren koşulların olmamasıdır. 
İsteğimiz, olağanüstü halin bir daha uzatılmasının gerekmeyeceği ortama bir an önce kavuşmaktır. 
Bu anlayışla, terör olayları karşısında gösterilen, hepimizin de hemfikir olduğuna inandığım karar
lılığın sürdürülmesini diliyor, ancak böylelikle terörün geriletilip, yok edilebileceğine inanıyorum. 

Ancak, hepsinden önemlisi, Hükümetin siyasî iradesinin, yönetim anlayışının ve çözüm ter
cihlerinin bölgeye etkin ve kararlı bir şekilde taşınabilmesidir. Hiçbir erk, siyasî iradenin önüne 
geçmemelidir, hiçbir süreçte onu ikame edememelidir. 

Mevcut bunalımdan haksız yere rant sağlayan, güvenlik adı altında, bölgede kardeşlik duygu
larını zedeleyen koruculuk müessesesinin, belirli süreli malî güvenceler altında hızla tasfiye edil
mesi, güvenlik güçlerinin caydırıcı etkinliği ve hareketliliğini artırıcı her türlü teknolojik yapılan
manın sağlanması zorunludur. Ancak böylelikle, ateşin kesilmesini, akan kanın durdurulmasını, fa-

(ili meçhul cinayetlerin çözümlenmesini, her türlü işkence ve baskıya kalıcı olarak son verilmesini; 
yörede, hukuka, eşitliğe ve insan onuruna ayırımsız olarak duyarlı bir idarî yapının hayata geçiril
mesini sağlayabileceğimizi bilmeliyiz. Terörü, ancak böylelikle, hukuk, demokrasi, sivil toplum 
kuralları içerisinde çözümleyebileceğimizi içimize sindirebilmeliyiz. Bunu yaparken, hukuk ilke
lerine ve hukuk devleti prensiplerine uygun ve insan haklarına tam saygılı bir tavır geliştirilmesi
ne inanmaktayız. Yurttaşlarımızın, özgür ve demokratik bir ortamda yaşamaları için, bu çalışmala
rın, terörün geriletilmesine ve yok edilmesine en büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Bu arada, bir temel yanlışı da vurgulamakta yarar vardır: Devletin bazı etkin unsurlarının ve 
bu arada bölge valilerinin, sorunu, salt, bir terör, asayiş ve bölücülük sorunu olarak görmeye son 
vermesi gerekmektedir. Devletin, bu dar ve önyargılı görüşten kendini sıyırması gerekmektedir. 
Tabiatıyla, bu arada. Hükümetin de, net politikalar üreterek, sorunun çözümünü hızlandırması, atıl
ması gereken ilk adımdır. Bu adım atılırken, kamuoyu önünde, açık bilgilendirme ve tartışma plat
formu açılarak, politikaların, toplumun her kesimince benimsenmesi ve desteklenmesi sağlanmalı
dır. l 

Olağanüstü halin uygulandığı bölgede görev yapan kamu görevlilerimizin, zor şartlar altında 
görevlerini sürdürdüklerini hepimiz bilmekteyiz. Bu bölgede görev yapan askerî personel, vali, 
kaymakam ve emniyet müdürleri içerisinde, çok iyi görev yapanlar vardır. Bu personelimiz, bura
daki yurttaşlarımıza dostluğu, barış içerisinde yaşamayı ve devlet saygısını içten bir biçimde be
nimsetmeyi sağlayabilmiş görevlilerimizdir; ancak, bunların yanında, buyurganlığı ve keyfîliği ku-
rallaştıran ve devlete olan saygıyı nefrete dönüştüren görevliler de vardır. Bu nedenle, Hükümet
ten, siyasî iradesini yansıtan kadroların denetlenmesinde daha duyarlı davranması dileğimizi belirt
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olağanüstü halin teme
li olan terpr, hem iç güçler hem de dış güçlerce beslenmektedir. Terörün, beslenen bu damarlarını 
tıkamalıyız. Bunun için, bu bölgedeki olağanüstü koşullan ortadan kaldırıp, olağan koşulların oluş
masını sağlamalıyız. 12 Eylül askerî rejiminin demokrasi dışı baskıcı uygulamalarıyla ülkemizde 
toplumsal gelişmenin önü tıkanmış, iç barış bozulmuş, güneydoğuda daha ağır oranda baskı uygu
lanmıştır. ' 

Bakınız, ülkemizin bu bölgesinde onsekiz yıldan bu yana sıkıyönetim ve olağanüstü hal yöne
timi hüküm sürmektedir. Düşününüz, bugün 18 yaşında olan -bilhassa birkaç ay daha büyük olan-
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gençler, 24 Aralık seçimlerinde oy kullanmışlardır; ama, bu gençler, henüz normal bir yönetim gör
mediler; kişi özgürlüklerini, insan haklarını ve demokrasiyi tanımadılar. Bu nedenle, bu gençlere 
daha fazla haksızlık yapmadan, olağan koşullarda yaşamaları için gerekli önlemlerin bir an önce 
alınmasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herkes, anadilini, kültürünü, tarihini, folklorunu araştır
ma, koruma, geliştirme hakkına sahiptir. Bunlar, insan hak ve özgürlüklerinin kapsamında sayılma
lıdır. Böyle bir anlayıştan hareket edilirse, kısa bir gelecekte, terör hareketlerinin, olağanüstü hale 
gereksinme duyulmaksızin yok edilebileceğine hiçbir kuşkumuz yoktur. 

Bütün bu çerçevede, Hükümet, iki önemli yaklaşım göstermelidir; birincisi, sosyal, kültürel; 
siyasal ve ekonomik yaklaşımdır; ikincisi, terör karşısında yılgınlık göstermeden kararlı olmak ve 
terörü yok edeceğini topluma inandırmaktır. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü halin uzatılması, sorunu çözmemektedir. Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, olağanüstü hal uygulamasının, kimi dönemlerde demokratik rejim
lerle çeliştiğine, yöre insanlarına sıkıntılar getirdiğine, sorunlar yarattığına inanıyoruz; bir daha 
uzatılmayacak bahaneleriyle ve taahhütleriyle, uzatılma geleneğinin yaratılmasını uygun bulmuyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Atây, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun. (RP sı

ralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; olağanüstü halin 26 ncı kez uzatılması talebiyle ilgili olarak, Refah Partimizin görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal 26 ncı kez değil, olağan olmayan bir sistem, bu bölgede, ta
mı tamına yirmi yıl uygulanmıştır; arada ufak tefek fasılalarla bu şekilde geçmiştir. Biz, ülkenin 
birliği, beraberliği ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarız. (RP sıralarından alkışlar) Refah Par
tisi olarak da, bu ülkenin teminatı olduğumuza inanıyoruz ve halkın da, bizi birinci parti yaparak 
buna inandığına şahit olduk. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Olağanüstü hal bölgesinde, 20-25 yaşlarına gelmiş bir genç, henüz, ihsan haklarıyla, demok
rasiyle, maalesef, diğer bölgedeki emsalleri gibi tanışma fırsatı bulamamıştır. Bu, bence, demokra
si adına, insanlık adına, bölge adına, hükümet adına yüzkarasıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Refah Partisi, Grup olarak, 1991 yılında bu Meclise girdiği andan itibaren, 
bu konuyu, ülkenin bir numaralı sorunu olarak kabul etmiş ve hassasiyetle bu meselenin üzerinde 
durmuştur. Bundan dolayı, ilk defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Refah Partisi, kendi bünye
sinde, özel, doğu ve güneydoğu izleme komitesi kurmuştur. Amaç, doğruları olduğu gibi tespit et
mek, halkın sıkıntılarını buraya aktarmak, Hükümetin bunlara çözüm getirmesine yardımcı olmak
tı. Bu heyetimiz, bölgeye, müteaddit defalar, hiç kimsenin dolaşmaya cesaret edemediği zamanlar
da dahi gitmiş, yerinde raporlar tutmuş, gerçekleri tespit etmiş, hem kamuoyuna hem de Hüküme
te bunları duyurmuştur; ama, ne acıdır ki, bunların gereği yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal veya sıkıyönetim yirmi yıl devam etmiş de ne olmuş aca
ba; önce, ona bakmak lazım. Evet, halk, büyük bir baskı altında mengeneye sıkışmış ve posası çık
mıştır. Şu anda,.halkın içerisine girdiğiniz zaman, o, yıllar yılı tanıdığınız ihsanlardan sanki eser 
yok; sanki, grogi (groggy) olmuş durumdalar ve bugüne kadar, o bölgeye giden bizim dışımızdaki 
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bütün heyetler de, görüşleri ne olursa olsun, hep aynı manzaralarla karşılaşmışlardır. Bütün insan
larda böyle; ama, bilhassa gençler, şahsiyet değişikliğine uğramıştır. O eski yağız delikanlıların, 
maalesef, boyunlarının bükük olduğunu, korkak, ürkek davrandığını, ne söylediğini bilemez halde 
olduklarını görmek, insanı gerçekten üzüyor. Bu, bu yönetimin bir verimidir değerli arkadaşlar. 

Hak arama yollan tamamen tıkanmış; gerçekten çok acıdır... Evine havan topu düşmüş, bir ev
ladını kaybetmiş olan Kızıltepe'deki bir vatandaşımız, savcıya dilekçe vermiyor. Evine gidiyoruz 
"kardeşim, dilekçe ver; senin hakkını aramaya çalışalım" diyoruz "lazım değil, diğer çocuklarım 
kalsın yeter; ben, müracaat etmeyeceğim" diyor. Bunun, bizde tutanakları var, canlı misaİleri var; 
inanmayanlar için bunları verebilirim; çünkü, resmî tutanaklarda, elimizde var; Faili Meçhul Siya
sal Cinayetler Komisyonunun raporunda da tespitli birçoğu. 

NECMETTİN DEDE (Muş) - Biz de o bölgenin çocuğuyuz; yapma!.. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - Sayın Dede, beni söyletme; nerenin çocuğu ol

duğunu biliyorum. Teşekkür ederim, iyi biliyorum, iyi tanıyorum sizi çünkü. 
NECMETTİN DEDE (Muş) - Ama, kötü diyemezsin; kötü olmadığını da söyle. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçekten, hak arama yolla

rı tıkanmış. 

Bunun yanında, bölgeye gidenler görmüştür. Şimdiye kadar, köyü yanan, yerle bir olan kaç 
vatandaşın, ciddî şekilde dilekçesi alınmış ve gereği yapılmış? Bunu inkâr etmenin kimseye yararı 
yoktur değerli arkadaşlar. Biz diyoruz ki, gerçekleri bilelim ve tedbirleri ona göre alalım. Bunu bil
medikten sonra, almamız mümkün değildir. (RP sıralarından alkışlar) 

Ürkeklik, korkaklık, fakirlik, yoksulluk, bu insanların yakasına kader gibi yapışmış; bunun, bir 
an önce atılması şarttır. Gerçektçn, halkın, bilhassa ve bilhassa yerinden yurdundan olan kısmı se
falet içinde, perişan, dilenci durumuna düşmüş; birçok şahsiyetli insan, bir eli gözünde, yaşlarını 
siliyor, diğer eliyle dilenir hale gelmiştir. 

Hükümetçe yapılan vaatler, açılan paketler, maalesef, halkı aldatmaktan başka hiçbir işe yara
mamıştır. 46 trilyon liralık paket açan ve bunun da yıl içinde 27 trilyon lirasını kısa zamanda ta
hakkuk ettirmeyi vaat eden bir hükümet hiçbir şey yapmamıştır. Şefkati, merhameti, kardeşliği bu
radan defalarca vaat eden Hükümetin uygulamaları maalesef böyle olmamıştır. Tabiî, böyle olma
yınca, vatandaş umutsuzluk içine düşmüştür. 

Yine, olağanüstü halin uzatıldığı bütün dönemlerde, partiler -hükümetler bilhassa- "bu, son 
uzatmadır" demişlerdir, "bir daha uzatılmayacak" demişlerdir, "gerekli tedbirler alınacak" demiş
lerdir; fakat, bu iş, yirmi yıldır böyle gidince, artık, kimse bu laflara inanmıyor ve bir milletvekili 
olarak ben de inanmıyorum. 

İçişleri Bakanımız Sayın Ülkü Güney Bey, çok değerli bir kardeşimizdir, iyi niyetlidir; fakat, 
görülecektir ki, o da verdiği bu sözde duramayacak, gereğini yapamayacaktır. 

Evet, bölgede, maalesef ve maalesef, gerçeklerin üzeri örtülmüştür. Birçok gerçek, maalesef, 
halk tarafından bilinmemektedir. Bunlar, bazı tutanaklarda çarpıtılmaktadır. Bunun, yine Faili 
Meçhul Siyasal Cinayetler Komisyonunda 50'den fazla örneği vardır. Neden; çünkü, böyle olma
sının daha iyi olduğuna birileri inanıyor. Oysa, Millet Meclisinden bölgeye giden bütün heyetler, 
bu söylenenlerin tutanaktaki gibi olmadığını tespit etmiş ve söylemiştir. İşte, ANAP'ın bir heyeti 
daha yeni gitmiş "doğuda terör değil, insanlar bitti" diyor; diyor, diyor da, sonra gelip başka birşey 
yapıyor değerli arkadaşlar... ; 

- 221 -



T.B.M.M. B : 2 4 14 .3 .1996 0 : 1 
Biz, diyoruz ki, şeffaf hükümetiz diye ortaya çıkanlar -Sayın Çiller'in iki hükümeti- maalesef, 

hiç de şeffaf olmamıştır. Umarız, bu Hükümet şeffaf olur; ama, bunun da ipleri başka ellerde; faz
la da şeffaf olacağını sanmıyorum. (RPjsıralarından alkışlar) , 

Evet, yöreden göç etme mecburiyetinde kalan insanların durumu gerçekten yürekler acısıdır. 
Devletimiz, bu insanlara yeterince el uzatmamıştır; uzatmasını bütün gönlümüzle isteriz. Dünya 
yüzünde, oraya gidip, bu manzaradan memnun olabilecek bir tek insan tanımıyorum. Beraber git
tiğimiz başka partilerden bazı arkadaşlar, yolda çok değişik görüşleri varken, bu manzaraları gör
dükten sonra, bu meselelerin üzerine bizden daha hırçın gitmişlerdir değerli arkadaşlar; çünkü, ger
çek tektir, doğru tektir; tarafsız olarak görmek istediği zaman, herkes aynı şeyi görecektir. 

Değerli arkadaşlar, Hakkâri'de acaba yiyecek içecek yönünden ne kadar yardım yapılmış diye 
sordum; bana "21,5 milyar yardım yapılmıştır" denildi. Oysa, nereden bakarsanız bakın, burada, 
göç etmiş vatandaş sayısı 40-50 bindir; 70-80 binden bahsediliyor; biz bunu yarı yarıya budasak, 
25-30 bin eder. Bu, hiçbir şey değil... Elbette ki, bunların hepsine değil, ancak birkısmına, bir mik
tar yetebiliyor. Şunu da samimiyetle söyleyeyim: -biz, herkesin hakkını mutlak şekilde sahibine 
teslim ederiz- Oradaki halk, Hakkâri Valisinden de memnundur ve "eğer, elinde bir şey olsa, bizim 
için kullanır; biz inanıyoruz" diyor. Bunu, orada gördüm; yani, aslında, normal olarak bunun böy
le olmaması gerektiği inancı içerisindeydim; ama, baktım ki, hayır, halk Valisine inanıyor; ama, o, 
ancak, elindeki imkânı kullanmış. Biz hükümet değiliz; ama, bir fert olarak, o bölgenin derdini ta
şıyan bir insan olarak, bölgeye, neredeyse, bundan fazla yardım ettik diyebilirim değerli arkadaş
lar. / • • .-'• 

Yine, maalesef, bölgede, rüşvet, kaçakçılık, eroin kaçakçılığı kurumlaşmış; bugün beynelmi
lel gazetelerde dahi ifade edildiği gibi, kaçakçılığın ve rantın merkezi durumuna geldiği, eroinin 
birçoğunun bu bölgeden taşındığı ve son zamanlarda, resmî sıfatlı insanların da bu işe bulaştığı açık 
ve nettir. 

Biz, yine, bölgede, Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Komisyonu olarak dolaşırken, bunların, 
maalesef, doğru olduğuna şahit olduk. Hatta, bir arkadaşımız "kesinlikle bu böyle değil" derken, 
bir başkası, hemen, belgeleriyle, hatta, teklifleriyle gelip bizi uyardı ve bunların bantları da bizde 
mevcuttur değerli arkadaşlarım. 

Bu bölgeye, hepinizin bildiği gibi, trilyonlarca para gidiyor. Bu trilyonlarca paradan rant elde 
edebilmek, alabilmek için, birçok güçler yarış halindedir değerli arkadaşlarım. İşte, olağanüstü hal, 
bu durumu meydana getirmiştir. 

İtirafçılık, apayrı bir kurum haline gelmiş; görmeden inanmak mümkün değil değerli arkadaş
larım. Bunun canlı bir misalini bizzat yaşadım. Bir ilde bana dediler ki: "Filan adam itirafçıdır." 
Bu itirafçı, gidip dilekçe veriyor sağa sola, şu adam, şunu şunu şunu yapmıştır; bu adam, bunu bu
nu bunu yapmıştır diye bir senaryo hazırlıyor ve adamı içeri attırıyor veya içeri atılmak için adam 
tam karakola götürülmek üzereyken, itirafçı, bir başka kanattan adama yanaşıyor, diyor ki; "Şu ka
dar para verirsen ben seni kurtarırım." 

Nasıl olur, böyle şey olur mu, şikâyet etsenize dedim, etmediler; üzerinde durdum, şikâyetini 
sağladım. Çok değerli bir savcı vardı o ilde, o savcıyla da gittim, görüştüm; emniyetle de görüştüm 
"o vatandaş, belli bir noktaya gelecek ve orada parayı verecek, böylece yakalanacak, şahidiyim,, 
savcının da haberi var" dedim; onlar da "hay hay, biz bunu yaparız" dediler. O vatandaş, tam o nok
taya gidiyor, bir başka güvenlik birimi geliyor, adamı kapıp götürüyor. "Yahu ne yapıyorsunuz" so
rusuna "sizi ilgilendirmez, bu, bizi ilgilendirir" diyor, adamı alıp götürüyor, para vermesine de 
meydan vermiyor. 
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Yine, şerefli, gururlu, bölgeye yararlı birçok insan, bu tür pis iftiralar yüzünden bölgeyi terk 

etmek mecburiyetinde kalmıştır değerli arkadaşlar; bu kadar ciddî sıkıntılar doğurmuştur. 
Yine, Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonunun bant kayıtlarında mevcuttur; 

bizzat, emniyet üst düzey ve askerî üst düzey insanların söylediği "biz, bunların elinden belaya düş
tük; çünkü, bir pişmanlık yasası çıkarmışsınız, buna göre, bunlara bazı imkânlar verilmesi gereki
yor; yüzlerinin değiştirilmesi ve sair; fakat, bunların hiçbiri, diğer vaatler gibi yerine getirilmedi
ğinden, maalesef, bu adam polisçilik oynuyor; adam soyuyor; biz doyuramıyoruz, doymanın yol
larını arıyor" demişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal bölgesinde, bunlar gibi binlerce olay ve sebep saymak 
mümkündür; çünkü, bu bölgede, ciddî şekilde bir menfaat sektörü oluşmuş ve bu menfaat sektörü
ne, elbette, bulaşmayan birçok şerefli güvenlik görevlisi vardır; ama, mümkün mertebe, büyük ço
ğunluğunu bulaştırmak için gece gündüz çalışan rantiyeciler de vardır. Bu menfaat çarkı döndüğü 
müddetçe, bu insanlar bundan istifade edecektir. Bu çark durursa, bunlar da iflas edecektir. 

Değerli arkadaşlar, yurtdışı kaynaklarına göre, günlük, takriben 7-8 milyar dolar, yurtiçi he
saplara göre de 1,5 trilyon lira para gidiyor. Bu, yılda 600-700 trilyon lira eder. Bu 600-700 trilyon 
liradan, elbette ki, yurtdışındaki ajanlar - Sayın Bölge Valisi söylemişti ; 2 bin ajan var- bunların 
temsilcisi olduğu firmalar, silah kaçakçıları ve devletler bir miktar almaktadırlar. Ne şekilde almak
tadırlar bunlar? Uçak, helikopter parası olarak almaktadırlar, bomba olarak almaktadırlar; ama, 
bir kısmı da oradaki başka insanların cebine giriyor. Onun için, bu çarkı durdurmak isteyenin vay 
haline!.. Bunu durdurmak istemiyorlar; bu çark dönmeli, biz de bundan geçinmeliyiz, diyorlar. 

Bu sıkıntıdan dolayı, ben, bunun kolay kolay kalkacağına da inanmıyorum. Hele hele, bu ola
ğanüstü hal dururken, böyle kurumlaşmışken, bunun iyileştirilebileceğine kesinlikle inanmıyorum. 
Çünkü, hemen, o kişiyi, siz kimsiniz; vatan haini misiniz, bu kalkar mı, böyle olur mu demek su
retiyle, herhangi bir şekilde mutlaka durduracaklardır. 

'Değerli arkadaşlar, zamanım da bitiyor; işte, bütün bu sebeplerden dolayı, halk, artık, hükü
metlerin samimiyetine inanmıyor, güvenini kaybetmiş ve yepyeni zenginler, ağalar doğmuş; artık, 
bölgede ağadan çok ağacılar var ve bunlar, bu çarkı döndürcbilmek için her şeyi göze alıyorlar. 

Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu, dedim... Bu Komisyon, gerçekten, ge
cesini gündüzüne katarak, çok değerli üç dört arkadaşımın gayretiyle, binbir müşkülatla, engelle 
karşılaşmasına rağmen ciddî bir çalışma yaptı; ama, bu ciddî çalışma şu anda mahzene atıldı, Mec
lise gelmedi, görüşülmedi. Çünkü, Türkiye Cumhuriyetinde, ilk defa, bir komisyon, Hükümetin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
. BAŞKAN - Sayın Korkutata, süreye ihtiyacınız var mı? 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Hem de çok Sayın Başkan (!..) 
BAŞKAN - Fakat, bizde o kadar süre yok... (RP sıralarından alkışlar [!]) 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Çok özür dilerim Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurun. . 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu komisyon, yani bu Mec

lisin içinden seçilmiş, değişik partilerden seçilmiş insanlar, o bölgeye gitmiş; ama, ilk defa "ipler, 
kimin altına giderse gitsin, ister benim genel başkanımın altına, ister senin genel başkanın altına, 
ister valinin, ister kaymakamın, kimin altına giderse gitsin, biz, yalnız ve yalnız doğrulan yazaca
ğız" demiş. Komisyon -değişik görüşlü insanlardan oluşmasına rağmen- ilk defa, devletin, hükü
metin kusurlarını, veballerini, yanlışlarını tespit etmiş ve "alın, görün, bunu kısa zamanda döğrul-
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tun; bu insanları layık oldukları huzura, güvene kavuşturun demiş" ama, kale bile alınmamış, diğer 
komisyon raporları gibi kale bile alınmamış, istifade edilmeye bile henüz çalışılmamıştır değerli ar
kadaşlarım. İşte, anlaşılıyor ki, bunlar gibi çok şey saymak mümkün. 

Anlaşılıyor ki, olağanüstü hal, aslında, orada, teröre karşı uygulanmıyor. Zaten, güvenlik güç
leri, terörist nerede olursa olsun, gidip, o silahlı kişilerin yakasına yapışmak hakkına sahiptir ve 
bunlar, meydanlarda değil... Ama, oradaki olağanüstü hal, oradaki fakir halka uygulanıyor; onun 
seyahat hakkı elinden alınıyor, kısıtlanıyor. Şu anda, Bingöl ile Diyarbakır arasındaki karayolu açık 
değil. Geçe, bölgede açık olan il ve ilçe yolları çok nadirdir değerli arkadaşlar. Çok şey yapıldı sa
nılıyor; değil... 

Bir kış mevsimini yaşıyoruz; PKK'nın özel bir durumunu yaşıyoruz, sözde, tek taraflı ateşkes 
ilan etmiş, çeşitli şeyler var... Daha önce de böyle bir şey olmuş ve Hükümet "işte terör bitti, artık 
kurtulduk; bundan sonra, şunu yapacağız, bunu yapacağız" dedi; ama, dört ay sonra, yeniden aynı 
durumlar başladı. Umarız Allah'tan, bir daha ömrü,billah başlamaz, umudumuz o; ama, buna da 
inanmıyoruz değerli arkadaşlar. 

Ben, bazı şeyleri atlamak istiyorum; yalnız, Sayın Mesut Yılmaz Bey, bu kürsüden^ Yaşar Ke
mal'le ilgili bir şey söyledi değerli arkadaşlarım, "özür diliyorum" dedi. Evet, bir Başbakan olarak, 
büyük mesele özür dilemesi ve hakkının gasp edildiğine inandığı bir insana karşı bunu söylemesi 
de doğaldır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Bir iki dakikada toplayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Kanunun, muhteviyatı bakımından adaletsiz ol

duğunu da söylemesi doğal bir şey; ama, doğuda, güneydoğuda bu adaletsizlikten perişan olan bin
lerce insan var. Yemin billah edebiliriz ki, öyle insanlar tanıyorum ki, benim gibi, senin gibi ma
sumdur; ama, herhangi bir itirafçının iftirasına kurban gitmiş ve dört yıl, beş yıl ceza yemiştir. Bu 
kanunu onlar için de düşünmek lazım; onlardan da özür dilemek lazım; o dilemiyorsa, ben onlar
dan özür diliyorum! (RP ve CHP sıralarından alkışlar) Adaletsizlik onlar için de var. 

Değerli kardeşlerim -Sayın Başkan, çok Özür dileyerek, hemen toparlıyorum - şimdi, bütün 
partiler, her zaman "bu defa son" demiştir. Biz, bunun son olduğuna inanmıyoruz; fakat, bu defa 
bilhassa DSP, yine, Hükümetin ipleri, iki partinin ipleri benim elimdedir diyor ve ben çekinser... 
Çekinser mi, çekimser mi; onu da tam bilemiyoruz; belki "çek" ve "ser" gibi olacak, karışık bir me
sele... Ama, DSP'nin bu vebalden, bu mesuliyetten kurtulması mümkün değil. Çünkü, eğer sen çe
kinser kalmazsan, burada, Hükümetin, olağanüstü hali dört ay uzatması mümkün değil veya iste
nen şartlarda uzatacaktır. 

Biz, bu ülkenin dostuyuz, hem de herkesten çok kendimizi feda etmeye her an hazırız; ama, 
diyoruz ki, gelin, doğru olanı yapalım. Zaman çok az, size hemen güzel bir öneri getirmek istiyo
rum; eğer gerçekten, olağanüstü halin dört ay sonra biteceğini söylüyorsanız; gelin, işte, biz bir 
önerge verdik, iki ay sonra, ototnatikman ortadan kalkmak üzere, son kez uzatalım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - İki ay sonra, son kez uzatılmak kaydıyla... 
Önerge buradadır, iki ay içerisinde yaparsınız, düzenlersiniz... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Başkan, sabaha kadar bunu mu dinleyeceğiz?!. 
BAŞKAN - Müsaade buyurun... 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Süresi çok geçti... 

BAŞKAN - Hayrola!.. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Bu önergemizi, Başkanlığa teslim ediyor; hepi
nizi, en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyor; saygılar sunuyorum. ( RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN-Sayın Korkutata, teşekkür ediyorum. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın İstemihan Talay; buyurun. (DSP sıralarından alkış

lar) 

DSP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; bugün, 26 ncı kez uzatılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen, olağa
nüstü halin 10 ilimizde 4 ay süreyle yeniden uygulanmasına ilişkin Hükümet tezkeresi üzerinde, 
Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini sunmak amacıyla söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi, şahsım ve Partim adına saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Anayasamıza göre, olağanüstü hal uygulaması, olağanüstü güvenlik so
runlarına, sınırlandırılmış bir zaman diliminde acil çözümler üretmeyi öngören ve geçici özellik ta
şıyan bir olağanüstü yönetim şeklidir. Ancak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde 19 
Mart 1984'ten başlayarak oniki yıldan beri devam eden bu yönetim uygulaması, artık, olağan ve ka
lıcı bir hale dönüşmüş ve bu kadar uzun süren bir uygulamaya karşın, terörün kaynağının kurutul
ması için bir yarar sağlamadığı gerçeği de ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

53 üncü Hükümetin kuruluşunun hemen ertesinde, olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasına 
ilişkin olarak yapılan bu görüşmelerde, terör konusuna ve olağanüstü hal uygulamasına, kalıplaş
mış yaklaşımlar yerine, daha analitik ve daha eleştirel boyutta yaklaşılması gerektiğine inanıyor ve 
bazı olumlu sonuçlara ulaşabilmek için, objektif değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 

Bize göre, terör mücadelesinde istenilen ölçüde bir başarıya ulaşamamamızın en başta gelen 
nedenlerinden biri şudur: Bölücü şiddet eylemleri, artık, herkes tarafından bilinmektedir ki, dışarı
dan kaynaklanmakta ve beslenmektedir. Güneydoğu Anadolu'daki sorunun çok önemli bir dış bo
yutu vardır ve bazı komşu ülkelerin yanı sıra, dost ve müttefik bildiğimiz bazı bölge dışı ülkeler de 
bölücü akımlara ve terör örgütüne, örtülü veya açıktan destek sağlamaktadır. Bu durumda, güney
doğu sorunu, herhalde, dış politikadan soyutlanarak çözülemez. 

Körfez Savaşı sırasında izlenen yanlış politika, Irak'ın kuzeyinde ve bizim sınır bölgemizde, 
bir sözde güvenlik bölgesinde, ilk baştan itibaren, bir devlet yetkisinin, otoritesinin boşluğunu ya
ratan bir aracılıkta ve katkıda bulunmuştur. Bu, sözde güvenlik bölgesi, hemen sınırlarımızın gü
neyinde bir otorite boşluğu yaratmıştır. Tabiî, fizikte olduğu gibi, siyasette de boşluklar uzun süre 
kalıcı olmaz ve nitekim, bir süre sonra bu boşluk, PKK Kuzey Irak'ta üslenerek ve bu bölgeyi Tür
kiye'ye karşı bir üs şeklinde kullanarak doldurulmuştur. 

Diğer taraftan, 36 ncı paralelin kuzeyinde Irak egemenliğinin ortadan kalkmasıyla oluşan oto
rite boşluğunun yanı sıra, Irak'a uygulanan ekonomik ambargo, Güneydoğu Bölgemizdeki bölücü 
terörün daha da tırmanmasına yol açmıştır. Çünkü, ambargo, zaten zayıf konumdaki Güneydoğu 
Anadolu ekonomisinin büsbütün çökmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda, Türkiye büyük 
ekonomik kayıplara uğramıştır. Geçen dönemde verilen resmî rakamlara göre, beş yıllık kaybımı
zın 30 milyar dolar civarında olduğu söylenmektedir. Bölgede işsizlik daha da yoğunlaşmış ve 
PKK'nın tuzağına düşen gençlerin sayısında da büyük artışlar olmuştur, 

Türkiye, bu dış sorunu dikkate alarak, Kuzey Irak'taki otorite boşluğuna güven verici bir çö
zümü ivedilikle oluşturmak ve uygulamak zorundadır. Türkiye, bu ambargodan en büyük zararı gö-
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ren ülke olmasına karşın, ambargonun kaldırılmasına yönelik etkili girişimlerde bulunmadığı gibi, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden, Ürdün'ün sağladığı gibi, ambargodan bağışıklık isteme 
hakkını da kullanmamıştır. Türkiye, bu iki konuda gerekli girişimlere bir an önce başlamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikada etkin bir devlet, kendisinden çekinilen 
devlet olmakla eşanlamlıdır. Türkiye'ye karşı düşmanca tutum içerisinde bulunan bazı ülkelerin 
Türkiye'den çekindiklerini söylemek mümkün değildir. Ülkemizde, teröre destek veren bazı kom
şu devletlerin ajanları, ölüm timleri oluşturuyor, en değerli yazarlarımızı, düşünürlerimizi katledi
yor ve bunu yaparken de, Türkiye'nin tepkisinden çekinmeye gerek duymuyor. Çünkü, biliyorlar 
ki, ne yaparlarsa yapsınlar bir misillemeyle karşılaşmaları söz konusu olmayacaktır veya maalesef, 
böyle bir uygulama hükümetler tarafından uygulanagelmiştir. 

Öte yandan, Suriye'nin candamarı bizim elimizde bulunuyor. Yıllardır, Suriye'nin Türkiye'de
ki terör örgütlerini desteklediği herkes tarafından biliniyor ve son zamanlarda, Suriye'den Hatay'a 
sızmalar ve terör eylemleri artan bir biçimde gerçekleştiriliyor. Fakat, Türkiye tarafından buna kar
şı hiçbir yaptırım uygulanmadığı gibi, tam tersine, şimdi, Suriye tarafından, Arap dünyası, sözde 
su sorunu bahane edilerek, Türkiye'ye karşı kışkırtılıyor. Neredeyse, eskiden olduğu şekliyle, İsra
il gibi, Türkiye, Suriye tarafından, Araplar arası dayanışmanın ortak hedefi haline getirilmek iste
niyor. 

Bütün bu gerçekler de ortaya koyuyor ki, terörle mücadelede dış politika çok büyük bir Önem 
taşımaktadır ve Türkiye'deki terörün asıl kaynağı dışarıdadır. Ancak, Türkiye, henüz bu konuda, 
tutarlı, sürekli ve gerçekçi devlet politikaları oluşturabilmiş değildir. Yeni Hükümetin, dış politika
da terör sorununu çözmeye yönelen etkin girişimlerde bulunmasını beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörün tırmanışında, yukarıda belirttiğim dış etkenlerin 
yanı sıra, iç etkenlerin de önemli rolleri vardır ve bunların başında da, Güneydoğu Anadolu Bölge
sinin feodal yapısı gelmektedir. Toprak reformu yapılsa ve sınaîleşme hareketi başlasa, bölge hal
kı, kuşkusuz ki, feodalitenin baskısından kurtulup, ekonomik özgürlüğüne kavuşacaktır. Bunu is
temeyen bölgedeki egemen güçler, devletin sağladığı cömertçe teşviklere rağmen, kendi bölgeleri
ne değil, ülkenin gelişmiş bölgelerine yatırım yapmayı yeğlemektedirler; teşvikleri bölgede kullan
mış gibi görünmek için de, güneydoğuda, hayalî yatırımlarla yetinmektedirler. Güneydoğuya böl
ge dışından giden özel girişimciler de, orada toplantılar düzenleyip, raporlar hazırlatıyorlar; ama, 
onlar da, bölgede yatırım yapmayı, bu güvensizlik ortamında akıllarından bile geçirmiyoıiar. Niha
yet, son onbeş yıldır ülkeyi yöneten siyasî kadrolar "devlet yatırım yapmaz; devlet ekonomiden eli
ni çekmelidir" anlayışını, b kadar dikkatsiz ve o kadar kalıplaşmış bir anlayışla uyguladılar ki, bu 
süre içerisinde, eskiden doğu ve güneydoğuda devlet eliyle kurulmuş işletmeler bile kapatıldı; bı
rakınız yenilerini yapmayı, çalışanların kapılarına bile kilit vuruldu. Özel girişimci yatırım yapmı
yor, devleti yönetenler "devlet yatırım yapmaz" diyor; o halde, doğu ve güneydoğudaki yüzbinler
ce genç nasıl iş bulacak, milyonlarca insanımız nerede çalışacak, ne yiyecek ve ne içecek?.. 

Bugün, artık, ekonomik ve sosyal sorun, güvenlik sorununun da önüne geçmiştir. Devlet, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırılmasına birincil önceliği vermek, bu bölgede, altyapı te
sislerinin yanı sıra, doğunun ve güneydoğunun kalkınmasına ilişkin planlamayı ve sınaîleşme ya
tırımlarını da başlatmak mecburiyetindedir. 

Ne yazık ki, geçen iktidar dönemi -bu açıdan- kaybedilmiş bir dönemdir. Hükümet, geçen dö
nemde, üretken yatırımlar yapıp iş ve istihdamı artırmak yerine, bölgenin gençlerini üretimin par
çası yapmak yerine; iktidar partilerinin partizanca dağıttıkları ve çıkar ilişkilerinin kamuoyuna yan
sıdığı 100 bin kadro dağıtımı gibi, verimsiz istihdam uygulamalarına yönelmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sınaîleşmenin yavaşlığına karşın, bölgenin feodal yapı

sı, ülkedeki genel değişiklik sürecinin etkisiyle yavaş yavaş değişmekteydi; fakat, son yıllarda, gü
venlik gerekçesiyle yapılan bir devlet uygulaması, feodal yapının doğal çözülüş sürecini büyük öl
çüde engellemiştir. Bu, köy koruculuğu uygulamasıdır. 

Devletin temel işlevi, yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktır; fakat, son yıllarda, dev
let, Güneydoğu Anadolu halkına "ben sizin güvenliğinizi kendi başıma sağlayamıyorum, ağaların, 
aşiret reislerinin adamlarına silah ve para vereceğim, sizin güvenliğinizi onlar sağlasın" demek an
lamına gelen bir tutum izlemektedir. 

Benzer bir uygulamayı, 1905 yılında, Hamidiye Alayları adlı düzenlemeyle Abdülhamid de 
yapmış ve o yüzden, bölgedeki feodal yapının büsbütün kökleşip, kemikleşmesine yol açmıştır. 
Şimdi, cumhuriyet çağının güçlü Türkiye'sinde, çözülme sürecindeki Osmanlı İmparatorluğunun 
çaresiz kalarak uyguladığı bir düzenlemeye dönülmüş olması, çok acıdır; acı olduğu kadar da eşit
liğe aykırıdır; çünkü, yurdun başka bölgelerinde böyle bir uygulama yoktur. Bu uygulama karşısın
da, bölge halkı, ister istemez, feodal güçlerin devletten daha güçlü olduğu duygusuna kapılmakta
dır. Böylece, bölgedeki çağdışı feodal düzenin tükenmekte olan ömrü, devlet katkısıyla uzatılmış 
olmaktadır. 

Kaldı ki, köy koruculuğu uygulamasından umulan pratik yarar da sağlanmamıştır.. PKK, ön
celikle köy korucularını hedef aldığı için, korucular, çoğu kez kendi canlarını bile koruyamamak
tadır. Kamplarda yıllarca eğitim görmüş ve en modern silahlarla donatılmış bölücü teröristlerin kar
şısına, ellerinde yeterli silah bulunmayan, eğitimsiz köy korucularıyla çıkılması, devletin saygınlı
ğına büsbütün gölge düşürmektedir. Köy koruculuğu, bölgede, kan davalarının, bazı çatışmaların 
da nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bugün, sayıları 50 bini aşan ve ayda 11 milyon Türk Lirasına ulaşan ödenekleriyle, köy koru
culuğu sistemi, yeni ve verimsiz bir istihdam uygulaması haline dönüşmüştür. Köy koruculuğu sis
teminin zaman içerisinde tasfiyesi öngörülerek, bunun, bölgede, üretime katkı sağlayan bir ekono
mik faaliyetin parçası haline dönüştürülmesi ve bu yolla verimli bir istihdamın sağlanması gerek
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölücü terör karşısında, klasik güvenlik önlemlerinin de 
bazı yeni uygulamaların da yeterince başarı sağlamadığı, artık, ortaya çıkmıştır. Örneğin, bölge va
liliği sistemi, bölgedeki il valilerinin yetkilerini gölgelemektedir. Bölge valisinin de, her tarafa et
kin bir biçimde yetişmesi mümkün olmadığı için, sivil yönetim, inisiyatif kaybına uğramaktadır. 
Güvenlikte, yetki parçalanması ve yetki kargaşası ortaya çıkmaktadır. 

Bugün, asker, jandarma, polis, özel tim, köy korucusu, hatta peşmergeler şeklinde altı ana kuv
vet, terör mücadelesinde kullanılmaktadır. Bunların arasında etkin bir koordinasyonun veya istih
barat akışının veya haberleşmenin bulunduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Öncelikle, ordunun terör mücadelesinde öne sürülmesi büsbütün sakıncalıdır; çünkü, ordu, te
röristlerle ve dağdaki eşkıyayla başa çıkmak biçiminde değil, sınırları koruyacak veya başka dev
letlerin ordularıyla savaşacak biçimde örgütlenir ve eğitilir. Polis ve jandarma da, bölücü terör ey
lemlerine karşı, gerçek anlamda eğitilmiş ve örgütlenmiş güçler değildir. 

Bunları göz önünde bulunduran Demokratik Sol Parti, yıllardır, bölücü terör eylemlerine kar
şı yetiştirilmiş ve -dikkatinizi çekmek istiyorum- halkla iyi ilişkiler konusunda da eğitilmiş, ayrı bir 
profesyonel iç güvenlik gücü oluşturulmasını ısrarla önermiştir. Gerçi, özel timlerle, bu yönde bir 
adım atılmıştır; ama, bu, Demokratik Sol Partinin istediği şekildeki bir örgütlenme değildir ve bu, 
birçok bakımdan yanlış bir adım olmuştur; çünkü, ihtiyaç duyulan güç, kılığıyla kıyafetiyle, halk-
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la iyi ilişkileriyle, halka güven veren, teröristle halkı birbirinden ayıracak biçimde eğitilmiş bir güç 
olmalıdır; çünkü, terör mücadelesinde başarının önkoşulu, halkı karşıya almaktan değil, yanımıza 
çekmekten geçmektedir. Ancak, itiraf etmek gerekir ki, özellikle olağanüstü dönemlerde, devlet, 
güneydoğu halkına, hukuk devleti kurallarına sığmayan bazı uygulamalarda bulunmuştur. Güney
doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın devletle ilgili olumsuz anılarının izlerini silmek, yö
netimin başta gelen bir görevi ve bölücü teröre karşı halk desteğini sağlayabilmenin bir gereğidir. 

Güvenlik nedeniyle köyleri boşaltılan, Van, Diyarbakır gibi kentlerimizin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) - Biraz daha zaman kullanabilir miyim Sayın Başkan; 
bir 5 dakika... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla)-Teşekkür ederim. . : • • ' • 
Güvenlik nedeniyle köyleri boşaltılan, Van, Diyarbakır gibi kentlerimizin çevresinde yaşam 

mücadelesi veren, barınaktan, aş ve işten yoksun vatandaşlarımızı, devlet, şefkatle kucaklamak zo
rundadır. Köylerinden göç etmek zorunda kalan onbinlerce insanın sorunlarını gözardı edemeyiz. 
Bu vatandaşlarımıza barınma imkânları sağlarken, hem güvenliği hem de ekonomik kalkınmayı 
Öngören bir yerleşim düzeninin gerçekleştirilmesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Güneydoğu 
Anadolu'da terör, kuşkusuz ki, en çok, yüzbinlerce çocuk ve gencin yaşamını olumsuz yönde etki
leyerek, zarar vermektedir. Bu çocuklarımız, güvenlik nedeniyle okullar kapandığı için veya aile
leri göçe mecbur kaldıkları için, en temel eğitim ve öğretim olanaklarından yıllardır mahrum bu
lunmaktadırlar. Birçoğu, doğru dürüst Türkçe öğrenme imkânına bile sahip olamamaktadır. Oysa, 
bu sorun, yatılı bölge okullarının hızla devreye sokulmasıyla çoktan çözülebilirdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede, millî eğitim yatırımlarına özel bir önem veril
mesi ve öğretmenlerin, 1.1.1995'ten beri, kesilen ödeneklerinin, yeniden "mahrumiyet ödeneği" 
adıyla başlatılıp, bu bölgenin, öğretmenler için cazip hale getirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni Hükümet Programında, olağanüstü halin tedricen 
kaldırılacağı vaadinde bulunulmaktadır ve güvenoyunun hemen ertesinde, Hükümet, olağanüstü 
halin dört ay süreyle uzatılması talebiyle Parlamentoya gelmiş bulunmaktadır. 

Demokratik Sol Parti, her zaman olduğu gibi, Parlamentoda, yapıcı, yönlendirici ve çözüm 
üreten bir muhalefet anlayışıyla görev yapacağını açıklamıştır. Şimdi, bu anlayış içerisinde, Hükü
metin, en kısa zamanda, olağanüstü halin kaldırılması için, gerekli hazırlıklarını ve çalışmalarını 
Meclise getirmesi, Demokratik Sol Parti tarafından beklenilmektedir. Herhalde, yeni Hükümet, sü
ratle, güneydoğu konusunda yeni bir politika oluşturmak zorundadır. Yeni Hükümetin, bundan da
ha ivedi ve bundan daha yaşamsal bir görevi yoktur. 

1 Demokratik Sol Parti, bölgede, süratle, güvenlik, insan hakları ve demokrasi açısından, daha 
sağlıklı bir düzenlemeye geçilmesi gerektiği kanısındadır; ancak, yeni kurulan Hükümetin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Talay, toparlar mısınız efendim... 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devamla) - İki dakika içerisinde toparlıyorum efendim. 

...o yönde gereken hazırlıkları yapmasına ve konuyla ilgili olarak programında verdiği sözleri 
yeline getirebilmesine fırsat vermek üzere, Demokratik Sol Parti TBMM Grubu, olağanüstü halin 
dört ay uzatılması için yapılacak oylamada, şimdilik çekinser oy kullanmayı kararlaştırmıştır. DSP 
Grubu, dört aylık süre sonunda nasıl davranacağını, Hükümetin bu süre içinde yapacağı hazırlıkla-
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ra, getireceği öneri ve düzenlemelere göre belirleyecek. Ayrıca, bu süre içerisinde, milletvekilleri-
mizle de, bölgede gerekli incelemeleri ve halkla temasları yaparak, bu olumlu çalışmalara katkıda 
bulunmayı düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik Sol Parti, böyle bir kararı alırken, yapıcı ve 
teşvik edici, kendi inancımız doğrultusunda yanlışlığını gördüğümüz bir uygulamanın düzeltilme
sine imkân verici bir çaba ve anlayışı ortaya koymaktadır. Bu, Hükümete destek değil; bu, Hükü
metin bir görevi yapması için kendisine sağlanan fırsattır. Bunun bu şekilde algılanmasını diliyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Talay, teşekkür ediyorum. 

III. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. — Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkuta-

ta 'tun, Hükümete sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, efendim, bir talebiniz ulaştı Başkanlığa; Sayın Korkutata'nın, 

konuşması esnasında "bu Hükümetin şeffaf olacağına inanmadığı, ipin başkasının elinde bulunaca
ğı" yolunda bir beyanda bulunduğunu ifade ediyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Doğrudur... 

BAŞKAN - Zaptı getirttim; o istikamette beyanları var; ancak, ben sanıyorum ki, rencide et
meye zaten Sayın Korkutata'nın yapısı da müsait değil, rencide etme kastı yoktur... (RP sıraların
dan alkışlar) Belki, ağır bir, siyasî tenkittir. 

Yerinizden, zabıtları düzeltmek açısından buyurursanız... (ANAP sıralarından "kürsüden ko
nuşsun Sayın Başkan" sesleri) 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Kürsüden konuşsun... 
BAŞKAN - Buyurun efendim... Kısa olsun lütfen... 

Sayın Çakan, zatı âliniz talep etti diye değil, uygun gördüğüm için kürsüye davet ettim!.. 
Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Refah Partisi Sözcüsü Sayın Hüsamettin Korkutata, konuşmalarının bir yerin
de, sanıyorum ki maksadını aşan bir ifade kullanarak "Hükümetin -bu Hükümetin- ipi de başkala
rının elinde; bu Hükümet de şeffaf olamaz" gibi bir ifade ve ibare kullandılar. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, daha iki gün evvel Yüce Meclisin itimadına mazhar ol
muş bir Hükümettir. Hükümetimizin içerisinde, milletvekili olmayan bakanımız da yoktur. Hüsa
mettin Korkutata Bey nasıl seçildiyse, bu kabinenin bakanları da, aynı şekilde, millet tarafından se
çilmiştir. Hükümetimizin ipi, aziz milletimizin elindedir, büyük milletimizin elindedir ve sadece 
ona bağlıyız, onun hizmetindeyiz. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Korkutata'nın, sanki Hükümetimiz dışarıdan yönetiliyormuş gibi, iple -kukla gibi- yö-
netiliyormuş gibi bir mana veren ifadesini düzeltiyorum. Hiçbir şekil ve surette, Türkiye Cumhu
riyetinin Hükümeti böyle olamaz; Türkiye'dedir ve aziz milletimizin emir ve hizmetindedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, açıklık getirmek için bir şey söyle

yebilir miyim? 

BAŞKAN - Efendim, buyurun. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Efendim, kastım şuydu: Bir azınlık hükümetidir; 

Azınlık Hükümeti, dışarıdan destekleniyor DSP tarafından; bunu kastettim. Azınlık Hükümetinin, 
elbette ki, bazı icraatları, DSP tarafından tasvip edilirse yapılacaktır, edilmezse yapılmayacaktır. 
(RP sıralarından "Kürsüden" sesleri) , . ' • . ' • 

BAŞKAN - Hayır efendim... Rica ederim... 
" HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, yerinize buyurun; ben beyanınızı aldım. Sayın Korkutata, bu gü
zel beyanlarınızı buradan ifade etseydiniz, buna ihtiyaç kalmazdı. 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
1. —Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van ille

rinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1996 günü saat 17.00 'den geçerli olmak üzere 4 ay sü
reyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/50) - . • ' • - ' 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Aksby; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA BEKİR AKSOY (Çorum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ola

ğanüstü halin dört ay daha uzatılmasına dair Hükümet tezkeresi hakkında Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; bu münasebetle, Yüce Heyetinizi selamlıyo
rum. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; hiçbir iktidar, hiçbir hükümet, ülkeyi, normal idarenin dı
şında bir idareyle, ne yönetmek hevesindedir ne idare etmek hevesindedir ve gayretindedir; ancak, 
olağanüstü hal rejimini icap ettiren zaruretler ortaya çıktığında da, cumhuriyet hükümetleri bunun 
gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. 

Halen devam eden ve bu kere de dört ay uzatılması için Yüce Heyetinize sunulan olağanüstü 
hali icap ettiren zaruretler* 1984 Ağustosunda PKK terör örgütünün Eruh ve Şemdinli İlçelerimizi 
basmasıyla başlamıştır ve nihayet 1987'de, zamanın cumhuriyet hükümeti, olağanüstü hali ilan et
mek zorunda kalmıştır. 

Ben, burada, işin kronolojisini anlatmayacağım; olağanüstü hali icap ettiren ayrılıkçı PKK te
rör örgütü için bazı tespitler, tahliller yapacağım; oynanan senaryoyu anlatacağım ve bu işin tedbi
ri nedir; a konudaki düşüncelerimizi aktaracağım. 

Türkiye de son oniki yıldır ayrılıkçı PKK terör örgütüyle karşı karşıya kalmış; ayrılıkçı terör
le mücadele, Türkiye'nin imkânlarını vantuz gibi çekmeye başlamış; Türkiye, bazı noktalarda, la
yık olmadığı muamelelere muhatap olmuştur bu örgüt sayesinde. 

Peki, ayrılıkçı terörü yaratan kaynaklar nedir? Bu soruya cevap vermek gerekiyorsa, bu kay
nakları iki şekilde açıklamak lazım: Birincisi, iç kaynaklar; ikincisi, dış kaynaklar. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; iç kaynakları açıklarken farklı bir yaklaşımda bulun
mak mecburiyetindeyim; çünkü, bu açıklamalar yapılırken, "efendim, temelinde ekonomik sorun
lar vardır, siyasî sorunlar vardır kültürel sorunlar vardır" gibi birtakım açıklamalarla meseleler ge
çiştirilmeye çalışılıyor. 

Oysa, terör örgütünü tahrikte ve bunları yaşatmada esas mesele, bu konulan istismar ederek, 
bu milletin, bu devletin her türlü imkânlarından istifade eden, ancak, etnik kökeni adına birtakım 
talepler ileri sürerek devlete ve millete hasmane tutum takınmış bazı kişilerin ve grupların basiret
sizliğidir. . ' . •" 
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Dış kaynaklara gelince, bu konuyu biraz açmak gerekiyor. Dış kaynaklardan muradımız da şu

dur: Özellikle yeni dünya düzeninde, yeni oluşan güç merkezlerinin bir savaşıdır; dış kaynaklar ge
nelde budur. Bunlar, kendi ağırlıklarını daha da artırmak ve bu ağırlıklar muvacehesinde bölgeye 
hâkim olmak gayretiyle hareket eden güçlerdir. 

Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle, geçmişte ve günümüzde dünya güç dengesini etkile
yen ve menfaat çatışmalarına sahne olan bir bölgededir; kısaca, tehdit kuşağındadır. Bu özelliği iti
bariyle, dünya güç merkezleri tarafından, güçlü bir Türkiye, hep, önü kesilmesi gerekli.bir ülke ola
rak tespit edilmiştir. Özellikle Sovyetler Birliğinin ve Doğu Blokunun çöküşü, dünya güç merkez
leri tarafından önceden tahmin edilmiş; Sovyetler Birliğinin ve Doğu Blokunun çöküşüyle, Balkan
larda, Kafkaslarda ve Orta Asya'da meydana gelecek yeni oluşumlarda güçlü bir Türkiye'nin oy
nayacağı ve Türkiye'yi daha da güçlendirecek rollerin tahmini yapılmış; diğer taraftan, yine, 1980'li 
yılların ortalarında kuvveden fiile çıkan GAP Projesiyle Türkiye'nin bölgede çok güçleneceği gö
rülmüş ve ne tesadüftür ki, aynı tarihlerde, ayrılıkçı PKK terör örgütü faaliyete geçmiştir. Bunların 
hiçbiri tesadüf değildir. 

Bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen dış kaynaklar, dış merkezler, kendi iç meseleleriyle bo
ğuşan, bu haldeyken dışarıyı göremeyen bir Türkiye yaratmak için, tarihte zaman zaman kaşıdık
ları yarayı yine kaşımaya başlamışlar; 1984 yılında Ermeni terör örgütü ASALA'yi devreden çıka
rarak, PKK terör örgütünü ortaya sürmüşlerdir. 

. Bu eşkıya takımı, oniki yıldır, dış merkezlerden, yakın komşularımızdan her türlü desteği ala
rak, temsil ettiğini iddia ettiği bölge halkına zulmetmektedir, cinayet işlemektedir, dünyada misli 
görülmemiş barbarlık .yapmaktadır. 

Bu ayrılıkçı örgütün iyi tanınması için, onun stratejik hedeflerini saymakta fayda var. Konuş
ma yapan bütün arkadaşlarım, devletin yaptığı ve yapacağı şeylerden bahsettiler; bize de, terör ör
gütünün yaptıklarından ve hedeflerinden bahsetmek kaldı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PKK terör örgütünün stratejik hedefleri beş kademelidir: 
Bunların birincisi, ikili iktidar; bir dönem yarattılar da bunu; yani,.dağa eşkıya hâkim, şehre 

devlet hâkim; geceye eşkıya hâkim, gündüze devlet hâkim; ancak, bunların hakkından gelindi, ge
reken tedipler yapıldı. 

PKK terör örgütünün ikinci stratejik hedefi -bu çok önemlidir- etnik ayrılıkçılığa dayalı kolek
tif kimlik inşa etmek için gerekli kültürel hakların elde edilmesi...'Bu çerçevede hak talep ediyor
sa, bunun getireceği netice fevkalade kötü olacaktır. Bu çerçevede birtakım hakların verilmesi ge
rektiği söyleıiiliyorsa, bu, PKK'nın iki numaralı stratejik hedefine hizmettir. Onun için, çok dikkat
li olmak zorundayız. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - 1991 yılındaki DYP-SHP Koalisyon Protokolünde var... 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, rica ediyorum... 
BEKİR AKSOY (Devamla) - Sayın Hacaloğlu, lütfen, okuduğumu iyice dinleyin; tekrar oku

yorum: . - '.- • 
"Etnik ayrılıkçılığa dayalı kolektif kimlik inşa etmek için gerekli kültürel hakları talep etmek" 

diyorum. Özellikle bu nüans konusuna dikkatinizi çekiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
PKK terör örgütünün üçüncü hedefi otonomidir, dördüncü hedefi federasyondur, beşinci he

defi bağımsız Kürt devletidir. 
Bu stratejik hedefleri bilmeden, iyice tetkik etmeden, bu mesele hakkında karar.vermek fev

kalade yanlıştır. Ayrıca, bu stratejik hedeflerin senaryosunu da PKK falan yazmamıştır, yine dış 
merkezler yazmıştır. Bu senaryoda da onları figüran olarak kullanmaktadırlar. 
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Bunlar, bölge halkının temsilcisi değil, dış güçlerin uşaklarıdır. Bu uşaklara karşı, anladıkları. 

dilden mücadele etmek şarttır. Bugüne kadar bu mücadele yapılmıştır, bundan sonra da yapılacak
tır. İçte bu mücadele devam ederken, dışta da bunlara destek veren ülkelere karşı çok kararlı dav
ranmak mecburiyetindeyiz. 

Peki, bu güneydoğu sorununun çözümü için tedbir nedir? Hep meseleleri ortaya koyuyoruz; 
ondan sonra da birtakım tedbirler getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bana göre, terör örgütüyle yapılan silahlı mücadele, özellikle son üç yıldır yürütülen mücade
le neticesinde yangın söndürülmüştür; fakat, silahlı mücadelede alman olumlu sonuç, hadisenin ni
haî çözümü değildir, hadiseyi tehir etmektir. Meseleye nihaî çözüm bulmak için, iki konuda, bugü
ne kadar alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edilmeli ve bu, daha da hızlandırılmalıdır. 

Bu noktada, Paris Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Jack Robert'in terörizmle ilgili olarak 
yaptığı analizden bir. parça okuyacağım. Jack Robert, şöyle diyor analizinde: "Olay, üç gücün ara
sında bir hesaplaşmadan ibarettir. Taraflar: Devlet, halk ve teröristtir. Hedef, halktır; amaç, halkı 
ele geçirmektir; eylemci de halka taliptir, devlet de halka taliptir; kim onunla bütünleşirse, zafer 
onundur; açıkta kalan kaybeder." 

Bölge halkı, yıllarca kendisine zulmeden, eziyet eden terör örgütünden bezmiştir. Zaten,-ayrı-. 
lıkçuörgüt halkı kazanabil şeydi, bugün, güneydoğu meselesi, etnik bir problem, etnik toplumun ay
rılıkçı hareketi olarak tezahür ederdi. Bütün provokasyonlara rağmen, ayrılık halka inmemiştir. 

Bu noktada, devletin halkla bütünleşmesi için gerekli tedbirler hemen uygulamaya konulma
lıdır. Bu tedbirler cümlesini de iki başlık altında sayıyoruz: Birincisi, ekonomik tedbirler; ikincisi, 
demokrasinin güçlendirilmesi, standardının yükseltilmesi ve devletin yeniden yapılanmasıdır. 

Sayın Başkanım,.sayın milletvekilleri; esasında, bu tedbirleri, özellikle güneydoğuya münha
sır tedbirler olarak ele almak da doğru değildir; bu tedbirler, Türkiye'nin genel olarak ele alması ge
reken, bütün Türk Milletini, Türk halkını ilgilendiren tedbirlerdir. 

Ekonomik tedbirlerin de münhasıran bu bölge için ele alınmasının sebebi şudur: Oniki yıldır 
terörle iç içe yaşayan halkımız artık bezmiştir; tarlası tapanı elinden gitmiştir, hayvanı elinden git
miştir. Bu nedenle, GAP Projesini, çok hızlı ve süratle, entegre projeyi bütün olarak ele alıp bitir
mek; diğer taraftan, emek-yoğun projeleri hızlandırmak, hayvancılığı, tarımı geliştirici tedbirler al
mak aslî görevlerimizden olmalıdır. 

Demokrasinin güçlendirilmesi konusuna gelince; esasen, bazılarının dediği gibi, oradaki va
tandaşım, siyasî çözüm istemiyor, etnik ayrılıkçılığa dayalı kolektif kimlik inşa etmek için kültürel 
haklar da istemiyor; demokrasinin güçlendirilmesini, standardının yükseltilmesini istiyor. Bu arzu, 
sadece bölge halkının arzusu değil, bütün milletimizin arzusudur. 

Bu nedenle, üç temel hürriyetin, yani, ifade hürriyetinin, din ve vicdan hürriyetinin, teşebbüs 
hürriyetinin bütün kurum ve kurallarıyla yaratılması ve yaşatılması temel görevimiz olacaktır, ol
malıdır. Bu suretle, fikri hür, vicdanı hür olarak yetişen insanlarımızın 21 inci Yüzyılda büyük Tür
kiye'ye katacağı çok şeyler vardır. 

Hemen bunun yanında, devletin yeniden yapılanmasındaki muradımız da; halkına güven tel
kin eden devlet, halkına güvenen devlet, işleyen devlettir; bunu yaratmaktır. ' '• , 

Biz, bu coğrafyada bin yıldır yaşıyoruz, bu coğrafyayı bin yılda vatan yaptık, beraber yaptık. 
Dış güçlerin uşağı olan PKK terör örgütünün hareketi, provokasyonları, bizi birbirimizden ayıra
madı, ayıramaz. Ben, ne Van'daki, Hakkâri'deki, Diyarbakır'daki arkadaşlarımdan ayrılırım ne de 
onlar benden ayrılır. Buna, kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek de. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin dört ay daha uzatılması konusunda zaru

ret görüyoruz; çünkü, özellikle, Türkiye içerisindeki yangının söndürülmesine rağmen, komşu ül
kelerde -Suriye, Kuzey Irak ve diğer ülkelerde- üslenen terör örgütünü hâlâ bir tehlike olarak gö
rüyoruz. Bu tehlikenin yaratacağı sonuçlarla, maazallah, Türkiye için kötü şeyler olabilir; onun 
için, olağanüstü halin dört ay daha uzatılması, Grubumuzca, kabule şayan bir iş olarak görülmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgenin sorunlarına çözüm getirecek ekonomik tedbirle
ri almaya, demokrasimizi güçlendirecek olan ifade hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini, teşebbüs 
hürriyetini bütün kurum ve kurallarıyla yaratmaya ve yaşatmaya kararlıyız; ancak, bir şeye daha 
kararlıyız; bunu da cümle âleme ilan ediyorum: Hiç kimse, sevgili Türkiyemin üzerine yanlış he
sap yapmasın; bu hesabı bozarız! (DYP sıralarından alkışlar) Hiç kimse, sevgili Türkiyemin bir ka
rış toprağına el uzatmasın; o elleri kırarız! 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aksoy, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Güney; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
bugün burada, çok önemli bir konuyu görüşüyoruz; Millî Güvenlik Kurulunun, 10 ilde, olağanüs
tü halin dört ay daha uzatılmasıyla ilgili teklifini müzakere ediyoruz. 

Ben, daha önceki konuşmamda, oldukça geniş bir açıklamada bulunmuştum ve bu açıklama
larımın, milletvekili arkadaşlarımı ve grupları yeterince tatmin edebileceğini düşünmüştüm; ama, 
konuşmacı değerli arkadaşlarımı dinlediğimde, bazı arkadaşların benim ifadelerimi ya iyi dinleme
diklerini yahut da iyi değerlendirmediklerini müşahede ettim; ama, yine de, burada konuşan, bu ko
nuya katkıda bulunan, bizi yönlendirmeye çalışan bütün gruplara ve arkadaşlarıma teşekkür ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmalardaki bazı yanlışları da düzeltmek istiyorum: 

Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Fatih Atay, konuşmalarında, olağanüstü 
hal bölgesinde ayrı, diğer bölgelerde ayrı yasal uygulamalar yapıldığını ve bunun eşitsizlik oldu
ğunu ifade ettiler, Anayasaya aykırı olduğunu söylediler. Zannediyorum, sayın sözcü, olağanüstü 
hal uygulamasının, Anayasanın içerisinde olduğunu ve Anayasa kapsamında olduğunu, Anayasa
nın 120 nci maddesinde bulunduğunu unuttular. 

Yine, aynı değerli arkadaşım, Hükümet Programında, olağanüstü hal konusu ve bu bölgenin 
durumuyla ilgili yeterli hükümler olmadığını ifade ettiler. 

Şimdi bakalım; iki gün önce, burada, Hükümet Programını Sayın Başbakanımız okuduğunda, 
bu konuda ifadelerimiz olmuş mu? Bakınız ne demişiz: "Olağanüstü hal tedricen kaldırılacaktır" 
demişiz. "Geçici köy koruculuğu sisteminin gözden geçirileceği ve aksayan yönlerinin ıslah edile
ceği" burada ifade edilmiş, ayrıca "bu mücadelede, teröristle masum halk mutlaka ayırt edilecek
tir" diye ifadede bulunulmuş. "Yöre halkının terk ettiği; fakat, güvenliği sağlanan köylerine dön
meleri için bütün imkânların seferber edileceği" beyan edilmiş. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yaşayan insanlarımıza refah ve huzur getirecek ekonomik ve sosyal tedbirlerin, bundan 
önce nasıl alınmışsa, aynı kararlılıkla alınacağı" ifade edilmiş ve yine "yörede yatırımları artırmak 
için, devlet imkânlarının yanı sıra, özel sektörün daha yaygın bir şekilde devreye sokulacağı" ifa
de edilmiş. Bunlar, iki gün evvel Yüce Meclisin huzurunda 53 üncü Cumhuriyet Hükümetinin 
Programında belirtilmiş. 
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Şimdi, değerli arkadaşım Sayın Korkutata birtakım beyanlarda bulundu. Hemen şunu ifade et

mek istiyorum. Bu konu çok ciddî bir konudur. Bu konu, kanaatimce partilerüstü bir konudur. Te
rör konusu, ülkemizin bugün içinde bulunduğu en önemli konudur. Bu nedenle, partiler olarak bu 
konuya yaklaşımımız, sen beni yendin, ben seni yenerim; haa, ben bunu böyle yaptım şeklinde ol
mamalıdır. Bu konuya, bütün milletvekili arkadaşlarımın ve partilerin, partilerüstü bir gayret ve 
inançla yaklaşmaları gerektiğine inanmaktayım. 

Sayın Korkutata, evine havan topu düşüp, bir çocuğu ölen bir vatandaşımızın, cumhuriyet baş
savcısına başvuramadığını ifade ettiler ve bu hususun da, bir tutanak olarak kendisinde bulunduğu
nu söylediler. Şimdi, soruyorum değerli arkadaşlar: Kamu görevlilerinin, işlenmiş bir suçu, yetkili 
mercilere iletmek gibi bir görevi yok mudur? Benim bu değerli arkadaşım, eğer, bunu tespit etmiş
se ve bu olay vuku bulmuşsa, bunu yetkili mercilere iletmekle görevli değil midir? Niçin yapma
mıştır bunu? Bunu anlamak zor. Tavsiyem, elindeki o tutanağı, suçu takip etmekle mükellef mer
cilere tevdi etmesidir. 

Yine, aynı arkadaşım, Bingöl'le bağlantılı birtakım devlet karayollarının kapalı olduğunu ifa
de ettiler. Ben, buradan, Hükümetin bir üyesi olarak ifade ediyorum. Doğu ve güneydoğuda, şu an
da kapalı olan hiçbir yolumuz yoktur. 

FERİT BORA (Diyarbakır) - Bingöl-Diyarbakır yolu kapalıdır Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Bunu, burada, Hükümet olarak ifade edi

yorum. Burada "şurası kapalıdır, şu yol kapalıdır" diye gelip, indî mütalaalar belirtmenin anlamı 
yoktur. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - -Bingöl-Diyarbakır yolu kapalıdır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri rica ediyorum... Sayın Bakanı dinleyelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, değerli Talay, ül

kede yaşanan terör olaylarının dış kaynaklı olduğunu ifade ettiler. Kendilerine aynen katılıyorum; 
doğrudur. Ülkemizde yaşanan terör olaylarının, dıştan destek gördüğü bilinmektedir. Bunun gerek-
lerii güvenlik işbirliği antlaşmaları çerçevesinde sürdürülmektedir. 53 üncü Cumhuriyet Hüküme
ti, bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaktadır ve duracaktır. 

Yine, Sayın Talay, Olağanüstü Hal Bölgesinde uygulanmakta olan, 442 sayılı Köy Kanunu
nun 74 üncü maddesine uygun olarak oluşturulmuş ve bugün için bölgede müessese haline gelmiş 
olan köy koruculuğu hakkında fikirler scrdettiler; kendilerinin buradaki ifadelerine katılıyorum. 
Hepinizin bildiği gibi, terörle mücadelede köy koruculuğunun önemli katkıları olmuştur; ıslah edil
mesi ve hukukî bir çerçeveye kavuşturulması zorunluluğunu biz de kabul ediyoruz. Ancak; geçici 
köy koruculuğuna, en çok PKK'nın karşı olduğunu da unutmamalıyız. Size, daha önce buradan is
tatistik! rakamlar verdiğimde, şehitlerimizin büyük bir bölümünün geçici köy korucuları olduğunu 
ifade etmiştim. 

Muhterem milletvekilleri, buradan şunu ifade etmek istiyorum ve şunu bekliyorum: Terör, bu
gün, ülkemizin en önemli sorunudur. Daha önceki konuşmamda, olağanüstü halin 24 ve 25 inci dö
nemindeki rakamları verdim; yani, 24 üncü uzatmada dört aylık dönemdeki olayları anlattım, 25 
inci -en son uzatmadaki- dönemdeki rakamları da burada izah ettim ve hatta, dedim ki, işte görü
yor musunuz değerli arkadaşlarım, buradaki olaylarda yüzde 83 oranında azalma vardır, devlet, gü
cünü burada göstermiştir, artık, bunların kökü kazınma noktasına gelmiştir. Bunu, buradan, rakam
larla ifade ettim; kıymetli zamanlarınızı almamak için bu rakamlara girmeyeceğim. İşte, ekonomik 
ve sosyal gelişmemizin önündeki en büyük engel olan bu terörizmle mücadele için, elimizde en bü
yük silah olan olağanüstü hale ve bu olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili gerekçelere Yüce Mecli
simizin iltifat etmesi gerekmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, artık kökü kazınmaya yaklaşan bu beladan kurtulmanın yegâne yolu, 

oradaki güvenlik güçlerimizin gayretlerini, imanlarını ve moral desteklerini kırmamak için, bu sü
reyi 4 ay daha uzatmamız gerekliliğine inanmaktayız. 

Ayrıca, burada açıkça ifade ettim. Koalisyon Protokolümüzde yazdığımız gibi, gerekli kanun
ları hazırladığımızı, bunları en kısa sürede -dört ay içerisinde- Yüce Meclisin huzuruna getirip ya-
salaştıracağımızı ifade ettik. Bu yasalar çıktığı takdirde -ki çıkacaktır- artık olağanüstü halin uza
tılmasına gerek de kalmayacaktır. 

Yeni bir Hükümetiz, göreve yeni başladık. Başta Refah Partisi Sayın Grubundan ve diğer 
gruplardan, bu konuda; bize bu avansı vermelerini istirham ediyorum ve bu avansı vermelerinin ge
rekliliğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle, Hükümet olarak getirdiğimiz bu teklife, 
Yüce Meclisimizin olumlu oy vermesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ediyorum. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Sayın Başkan, yerimden cevap vermek istiyorum. 

' . ' BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Kızıltepe'deki 

olayla ilgili olarak "Sizin elinizde bir tutanak varsa niye sunmuyorsunuz" dediler. 
' Bu olaydan Kızıltepe Savcılığının, Kızıltepe Kaymakamının ve oradaki askerî organların ha

berleri var; çünkü, bazılarıyla beraber gittik. Adam şikâyetçi olmuyor, dedim. Bu.konu böylece an
laşılmıştır; yani, ben şikâyet etmedim... ' • ' • . < . 

İkinci mesele: Sayın Bakan, Bingöl-Diyarbakır karayolunun açık olduğunu söylediler. 

Sayın Bakanıma yanlış bilgi vermişler. Şurada Diyarbakır İlimizin DYP'li milletvekilleri var, 
bakanları var; birisi kalksın milletin huzurunda, "Bingöl-Diyarbakır karayolu açıktır" desin, ben de 
ne gerekirse yaparım, sözümü geri alırım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Korkutata'ya teşekkür ediyorum. 
Sayın Atay, nedir efendim yanlış olan? Oradan arz eder misiniz meseleyi anlamak istiyorum. 

İfade buyurmadığıhız halde, ifade etmiş gibi zatı âlinize izafe olunan söz nedir? 

M. FATİH ATAY (Aydın) - Sayın Başkan, şöyle bir şey oldu: "Bir bölgede ayrı bir kanun uy
gulanma aşamasına gelinmiştir, diğer bölgelerde Anayasamıza uyan maddeler ve yasalar uygulan
maktadır" cümlesini Sayın Bakan yanlış anlamış. • • " ' • • . . 

Ben şunu kastetmek istedim: O bölgede, Anayasanın.eşitlik prensiplerine aykırı olduğu için, 
bu, Anayasayı eleştiren bir cümleydi; her halde Sayın Bakan yanlış anlamış; onu belirtmek istiyo
rum. 

BAŞKAN - Efendim, Anayasaya yönelik de olsa, Sayın Bakan onu da karşılamak zorundadır, 
onun için karşılamıştır, 

Beyanınız böylece zabıtlara geçmiş oldu. 
Sayın milletvekilleri, kişisel söz talebinde bulunan iki sayın üyeye söz vereceğim; ancak, bir

leşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.12 

— _ _ @ _ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.24 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KATİP ÜYELER : Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

_ — @ : . • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2,4 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEI, KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
1. — Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van ille

rinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1996 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay sü
reyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/50) (Devam) 

BAŞKAN - Olağanüstü halin uzatılmasına mütedair Başbakanlık tezkeresinin müzakeresine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıra kişisel görüşmelere gelmişti. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu; buyurun. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüs

tü halin 26 ncı kez uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde, kişisel görüşlerimi açıkla
mak üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ben kişisel konuşma talebinde bulunurken, bölgede meydana gelen olay
ları arz etmek istiyordum ve bu nedenle de bizden önceki dönemlerde olağanüstü hal uygulamala
rına ilişkin, parti grupları adına ne tür konuşmalar yapılmış, ne tür görüşmeler yapılmış, bunu öğ
renmek istedim ve tutanakları aldım. Daha önceki olağanüstü hal görüşmelerine ilişkin tutanakları 
incelediğimde, açıkça söyleyeyim ki, dehşetle irkildim. Olağanüstü hal uygulamalarıyla ilgili söy
lenmedik hiçbir şeyin kalmadığını, her defasında, son kez uzatılmak kaydıyla Yüce Meclise sunul
duğunu ve kabul gördükten sonra da, o "son kez" sözcüğünün, her defasında unutulduğunu müşa
hede ettim. Bu nedenle ben, olağanüstü hal uygulamalarına ilişkin sıkıntıları, problemleri uzun uza-
dıya anlatacak değilim; çünkü, benden önce burada Refah Partisi Grubu adına konuşan değerli ar
kadaşım Sayın. Hüsamettin Korkutata, o bölgede meydana gelen olayları çok veciz bir şekilde ifa
de buyurdular. Ben, huzurunuzda, bir siyaset anlayışını sorgulamak istiyorum. Muhalefet sıraların
da otururken başka, iktidar koltuğuna gelirken başka başka türlü konuşan, tavır gösteren siyasetçi
leri, Yüce Meclise ve aziz milletime şikâyet etmek istiyorum, (RP sıralarından alkışlar) 

. ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Bravo(!).. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Daha çok "bravo" diyeceksiniz. 
Bakınız, ben, size, bazı belgeler okuyacağım; kendimden de hiçbir şey söylemeyeceğim. 
"Olağanüstü hal, terörün ilacı değildir. Üstelik, böl geçi bir yaklaşımı çağrıştırdığı için, teröre 

malzeme oluşturmaktadır." Kim söylüyor bunları? Kimin söylediğini sonra arz edeceğim. Devam 
ediyor: "Türkiye'de, başlangıçtan bugüne kadar, bölücü terörle yapılan mücadelenin gelişmesini 
değerlendirirken, bölgede ilk terör eylemlerinin sıkıyönetim döneminde Ortaya çıktığını unutma
mak gerekir. On yıla yaklaşan bu mücadele döneminin üçte biri sıkıyönetim, üçte ikisi olağanüstü 
hal yönetimiyle geçmiştir." Bununla kalmıyor, devam ediyor: "Bu durumda, Olağanüstü Hal Böl
ge Valiliği sistemi kaldırılmalıdır." 
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Değerli milletvekilleri, aynı siyasetçimiz, bir gazeteye demeç veriyor, gazetedeki demeçten 

aynen okuyorum: "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kaldırılmalıdır. Doğu ve güneydoğuya mahsus 
ayrı tedbirler getirilip, bu bölgeye ayrı bir yermiş duygusu verilmemelidir. Bölgedeki memurlara 
ayrı ödenek verilip, psikolojik olarak ayrıymış izlenimi yaratılmamalıdır." 

Değerli milletvekilleri, bu sözlerin sahibi, dünün anamuhalefet partisi lideri Sayın Mesut Yıl
maz, bugünün Başbakanı, olağanüstü hal tezkeresini Meclise sunan Hükümetin Başbakanıdır. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aynı partinin "Taahhütnamemizdir" diye yayımladığı seçim bildirgesi var. O seçim bildirge
sinde de deniliyor ki: "Olağanüstü hal bölge valiliği sistemi kaldırılacaktır." 

"Kaldırılacaktır" deniliyor öyle mi; peki, ne zaman kaldıracaksınız? Son bir kez... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Boyacı küpü mü bu?.. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şimdi, bütün bu açıklamala
ra rağmen, Sayın Yılmaz, ne olmuş da, Başbakanlığının ikinci gününde, olağanüstü hale ilişkin tez
kereyi Meclis Başkanlığına sunmuştur; acaba ne oldu?.. Acaba dışarıdan bir telkin mi aldı; yoksa, 
birileri size bir şeyler mi idrak ettirdi?!. 

Bakın, ben, yine, Meclis zabıtlarından okuyorum. Şimdiki Hükümetin Başbakan Yardımcısı, 
o dönemin İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe'nin, olağanüstü hal görüşmeleri yapılırken, İçişle
ri Bakanı olarak, değerli Bakanımın -benim Bakamındır- burada kullandığı bir ifadesini aynen oku
mak istiyorum: "Yüksel Yalova (Aydın) - Hani kaldırıyordunuz" diye Sayın Bakana soruyor. Sa
yın Bakan da cevap veriyor, diyor ki: "Değerli arkadaşlarım, kaldıracağımız noktaya inşallah gele
ceğiz; ama, şu noktada, kaldırmanın asla doğru olmadığını, siz, değerli Anavatan Partili milletve
killeri, elbette idrak edeceklerdir." Tebrik ederim Sayın Bakanım; idrak ettirmişsiniz; sizi kutluyo
rum!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, şu takdiri ilahiye bir bakın. Ben, bir ibret vesikasını sizlere sun
mak istiyorum: Olağanüstü hal uygulamasına ilişkin Sayın Çiller Hükümetinin getirdiği tezkereye, 
ANAP Grubu adına konuşan sözcü -tarih ibretlerle doludur, tarih tekerrürden ibarettir- bakın ne di
yor: "Sayın milletvekilleri, 23 üncü defa uzatılmak üzere karşımıza gelen olağanüstü hal tezkeresi
ni 50 nci Hükümet imzalamıştır. O 50 nci Hükümet ki -dikkat buyurun, 4 ay evvel, kasım ayında, 
olağanüstü hali son defa uzattığını iddia etmiş ve burada 'bazı yasaları getireceğim ve ondan sonra 
da olağanüstü hali kaldıracağım' diye söz vermiştir- bu 4 ay zarfında, bırakınız olağanüstü hali kal
dırmayı, bir kere dahi düşünmemiştir, bir kere dahi konuşmamıştır ve maalesef, şimdi, biraz evvel 
okunan tezkereyi -işte buraya dikkatinizi çekiyorum- toplanarak imzalamamıştır; elden dolaştıra
rak imzalamıştır. Yani, bu tezkereyi Parlamentoya sunmak için dahi 'acaba olağanüstü halin uzatıl
masına luzüm var mı. yok mu' diye toplanıp kararlaştıramamış, elden dolaştırarak imzalamıştır." 
Kim "diyor bunu; ANAP'ın temsilcisi; kim o; şimdi, bu sıralarda Bakan olarak oturan Sayın Eyüp 
Aşık; tutanaktan okuyorum. i 

Peki, Sayın Eyüp Aşık, 50 nci Hükümet toplanamayıp, bu tezkereyi elden imzaladı... Siz, top
lanıp, hangi raporları değerlendirerek, güvenoyu aldıktan iki saat sonra bu tezkereyi, bu Meclise 
sundunuz; hangi incelemeyi yaptınız?!. (RP sıralarından alkışlar) -

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sen terörle mücadeleden bahset... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Terörle mücadeleden bahsedeceğim. Terörle mü
cadeleyi biz yaparız, biz!.. Terörle mücadeleyi biz yaparız! (RP sıralarından alkışlar) Bu vatanın . 
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bölünmez bütünlüğüne, bu Meclisteki bütün üyeler yemin etti bu kürsüden; benim yeminim, sizin
kinden daha az mukaddes değildir... (RP sıralarından alkışlar) ' 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)-Yavaş konuş... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Yavaş konuşayım, değil mi!.. Beni dinleyin; ben, 
Diyarbakır Milletvekiliyim... Siz, parmak kaldırıp olağanüstü hali uzatmaya karar veriyorsunuz, 
karar, verdiğiniz gün, benim Diyarbakırımda, yüzlerce köy boşalıyor. Ben, hızlı konuşacağım, sert 
konuşacağım! Dinlemek zorundasınız; gelin, benim de yakamdan tutup indirin!.. Hadi gelin baka
lım!.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bu ne biçim üslup! 

NECMİ HOŞVER (Bolü)-Sayın Başkan, ne diyor bu!.. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Demagoji yapma! 
BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, efendim, lütfen... , 

Buyurun. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
' NECMİ HOŞVER (Bolu)-Ne demek istiyorsun?!. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın Hoşvcr... 
Efendim, rica ederim; günün bu saatine geldik... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Hatip, çizmeyi aşıyor!.. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. Günün bu saatine geldik, rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Hatipoğlu. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, sesimin tonundan dolayı 

özür diliyorum Yüce Meclisten. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Söylediğin laflardan dolayı!.. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Ben, ters bir laf söylemedim. 
BAŞKAN - Sayın Balcılar, sizi hepimiz sükûnetle dinledik... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın Balcılar, şimdi, bir konuşmanızı ifade ede
ceğim; buraya çıktınız "4 ay süre verin, yasal düzenlemeler yapacağız" dediniz; öyle değil mi Sa
yın Balcılar? Şimdi, sizin Sayın Çiller Hükümetinin getirdiği, Olağanüstü Hal Yasasına ilişkin tez
kereyle ilgili bu süre konusuna da değineceğim. 

Bakın, ne diyorsunuz Sayın Balcılar -işte, ben, bu siyaset anlayışını sorgulamak istiyorum-
"Burada vatandaşımızın kafasında olağanüstü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben, size süre verdim; buyurun efendim. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - ...halin kalkması halinde terörde bir'tırmanma ola

bilir; idarede terörle mücadelede sıkıntılar olabilir, bir soru işareti olabilir... 
İl İdaresi Kanunun 1 l/D maddesine göre nasıl Gazi Osman Paşa olaylarında -sıkıyönetim yok, 

olağanüstü hal'yok- İstanbul Valisi askerden yardım isteyebilmiş, orada gece sokağa çıkma yasağı 
uygulanabilmiş; terörle mücadelede de hiçbir zafiyet söz konusu olmamıştır. Olağanüstü hali kal
dırmamız halinde Hükümet, ifade ettiğimiz yasaları süratli bir şekilde Meclise getirmek zorunda 
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kalacaktır. Anavatan Partisi olarak bu yasalara her türlü desteği vereceğimizi ifade eder, Yüce He
yetinize saygılar sunarım." diyorsunuz. 

Olağanüstü halin kalktığında boşluk doğmayacağını, siz, bu Meclis kürsüsünden ifade buyur
muşsunuz; bunu da arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Burada da farklı bir şey söylemedim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı 
burada bağlarken, Sayın Bakanımın buradaki ifadelerinden ikisine değinmek istiyorum. İçişleri Ba
kanımız -iki günlük Bakan; tabiî ki yetersiz bilgi almış olabilir- buradan ifade buyurdular:" Türki
ye'de kapalı-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde-kapalı yol yok." 

Ben, sadece iki yoldan bahsedeyim; Diyarbakır-Bingöl yolu yıllardır kapalıdır ve şu anda da 
kapalı; Siirt-Şırnak karayolu kapalıdır. Diyarbakır'ın hiçbir ilçesine, özellikle Kulp, Hazro, Dicle, 
Hani ve Eğil ilçelerine saat 24.00'ten sonra araç trafiğine izin verilmemektedir; yani, yollar kapalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü halin 30 Nisan 1996 tarihinde kaldırılmasına ilişkin bizim bir 
önergemiz var. Gelin, mademki son kez uzatılmaktadır, bu sözümüzde duralım; olağanüstü hali 4 
ay değil 2 aylığına uzatalım. 

DOĞAN BARAN (Niğde) - Ne fark eder? 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Ne fark edeceğini arz edeceğim. 

30 Nisan 1996 tarihinde otomatikman kalkmak üzere, olağanüstü hali oylayalım. Bu teklif bi
zim midir; hayır sayın milletvekilleri, bugün biz bunu teklif ediyoruz; ama, bu teklifi bundan üç 
dört ay önce Anavatan Partisi temsilcisi şu kürsüden yapmış; isterseniz tutanaklardan onu da oku
yayım; ama, uzun sürer diye okumuyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada hemen şuna da değinmek istiyorum. "Olağanüstü hal görüşme
lerinde neden PKK teröründen bahsedilmiyor" diye, çok değerli ve duyarlı arkadaşlarım bir soru 
sordu, şimdi kendimi ona cevap vermek zorunda hissediyorum. Bunun sebebini arz edeyim; siz 
hasta olduğunuzda -afedersiniz- nezle olduğunuzda, o hastalıktan kurtulmak için mikroba mı küf
redersiniz, mikroptan mı bahsedersiniz; yoksa uzman bir doktara gider, iyi bir tedavi yöntemi mi 
arzu edersiniz?.. Terörün mikrobu tabiî ki PKK'dır. Ama biz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, toparlar mısınız efendim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Tabiî ki biz, bir terör örgütüne karşı yürütülecek mücadelede diğer bütün partilerle sonuna ka

dar el ele verir, mücadele ederiz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. 

Sözlerime son verirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, daha doğrusu, Olağanüs
tü Hal Bölgesi sınırları içerisinde kalan illerden gelen değerli milletvekili arkadaşlarıma seslenmek 
istiyorum: Seçim konuşmaları, kampanyaları boyunca, yerel televizyonlarda, köy kahvelerinde 
"Biz Meclise gidince olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin tezkereye ret oyu verecek ve olağanüs
tü halin kalkmasına ilişkin çalışmaları sürdüreceğiz".dediniz; konuşma bantlarınız elimizde. 

Sizi, sözünüzü yerine getirmeye davet ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Hatipoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın Fethullah Erbaş, kişisel görüşmeyi yapmak üzere, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü halin 26 ncı 

kez uzatılması hususunda, şahsî görüşlerimi açıklamak için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. . 

.Değerli milletvekilleri, yirmi yıldır bölgede, sıkıyönetim, daha sonra olağanüstü hal olmak 
üzere, devam eden bir uygulama var. Yalnız, Meclisin değerli milletvekillerinin şu noktaya dikkat
lerini çekiyorum; olağanüstü hal, terörle mücadele hali değildir; yani, biz demiyoruz ki, olağanüs
tü hali kaldırın, terörle mücadele de etmeyin; hayır, onu demiyoruz. Biz diyoruz ki, bölgedeki in-' 

: sanlar biraz rahat yaşasın; tam yirmi yıldır olağandışı yaşayan bir insan kitlesi var orada. Yani, biz 
diyoruz ki, olağanüstü hali kaldırın; ama, terörle de mücadele edin. Yani, yanlış anlaşılma oradan 
kaynaklanıyor; olağanüstü hali kaldıralım; ama, terörle de mücadele edelim. 

Şimdi, değerli kardeşlerim, yirmi yıl öncesine bir göz atalım. Yirmi yıl önce bölgede kendi 
kendine yeten bir ekonomi vardı, çark dönüyordu; herkes evinde barkında, üç beş tane koyununu, 
keçisini dağlarda besliyor, onunla idare edip gidiyordu.' Şimdi ne var kardeşlerim... Van'ın nüfusu 
o zaman 70 bindi, şimdi 600 bine ulaştı; Batman'ın nüfusu 15 bindi, şimdi 400 bine ulaştı. Hatırlı
yorum, Diyarbakır'da askerlik yaptığım yıllarda, Diyarbakır'ın nüfusu da 100 bin civarındaydı, şim
di 1 milyona ulaştı. Ne oldu arkadaşlar; Olağanüstü Hal Bölgesinde yaşayan insanların köyleri bo
şaltıldı, hor görüldü, yayla yasağı getirildi, bir şeyler yapıldı, millet göçüp geldi, şehirlere yerleş
ti... Şimdi daha mı iyi yaptık... 

Değerli arkadaşlar, şu anda, doğu bölgesinde, peynir karaborsada, süt hemen hemen yok; ya
ni, Ankara'da sütü buluyoruz, Van'da bulamıyoruz, et bulmak, yine öyle; Almanya'dan et ithal edi
yoruz. Van'da -ki, Türkiye'nin en fazla hayvan varlığına sahip olan memleketimde- Almanya'dan 
gelen eti yiyoruz, bugün ithal et yeniliyor. Bakın garabete; olağanüstü halin getirdiği durum bu... 

Değerli arkadaşlarım, yirmi yıl önce, bölgede asker dediğimiz zaman, köye asker geldiğinde, 
köydekilerin hepsi sevinirdi; çünkü, köye gelen sadece jandarmaydı. Muhtar, jandarmayı nasıl 
memnun edeceğim diye uğraşırdı. Jandarma, muhtarın evine giderdi; yerdi içerdi, işi varsa görüp 
giderdi; diğer köylülerde "ah, jandarma bizim eve gelseydi de, onu yedirip içirseydik" diye muh
tarı kıskanırdı; ama, şu anda, köye asker geldiği zaman, köylü titremeye başlıyor; acaba bu asker 
kim? (RP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından "Türk askeri" sesleri) O asker, jandarma mıdır, 
bilmiyoruz; özel harekât timi inidir, bilmiyoruz; dağ komandosu mudur, bilmiyoruz; PKK'lı mıdır, 
bilmiyoruz; köy korucusu mudur, bilmiyoruz; şaşırıp kalıyoruz... Köylü yalancı olmak zorunda 
kaldı; hangi asker gelse, o tarafa dönmeye çalışıyor; yani, orada, bir şahsiyet bunalımı doğdu. So
nunda ne oldu; eğer PKK'lı gelmişse köye -çünkü, adamlar asker kılığına girmişler, aynı elbiseleri 
giyiyorlar- köylü askerden taraf olsa, PKK eziyor; PKK'dan taraf olsa, nihayet askeriye eziyor; so
nunda ne yapıyorlar; köyleri boşaltıp, şehre gelmek zorunda kalıyorlar. Onun için, eski asker ima
jıyla, şimdiki asker imajı, hakikaten bölgemizde değişiktir. 

Şimdi, olağanüstü hal başlarken boşaltılan köyümüz yoktu; şu ana kadar -bize bildirilen ra
kamlara göre- 3 binin üzerinde köyümüz ve mezramız boşaltılmıştır/Şimdi, boşaltılan köylerdeki 
3 binin üzerindeki bu insanlar nereye gitmiştir; işte, biraz önce belirttiğim gibi, belli şehirlere dol
muştur. Peki, bu şehirlerde altyapı sorunları yok mudur; var. Bu şehirlerdeki yaşam mücadelesi, 
icabında, 70 bin nüfusa göre ayarlanmış ekonomisi olan bir şehre 700 bin kişi doldurduğunuz za
man ne olur; ekmek ona bölünür. Oradaki insanlar doymuyor; şu anda, açlık içerisindeler; aç olan 
adam ne yapar; bu sefer, İstanbul'un yolunu tutar, İzmir'in yolunu tutar, Mersin'in yolunu tutar, An
talya'nın yolunu tutar, Adana'nın yolunu tutar... Şu anda, bu kentlerdeki doğulu, insanların sayısı, 
Doğu Anadolu'dakinden fazladır. Niye; bu yüzden, bu uygulamanın sonunda köyünde tutamıyor
sunuz, getiriyorsunuz buralara ve yarın, bunlar, buralarda baş belası olacak ve tedbir almazsanız, 
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yarın, bunlar daha büyük problemler doğuracaklar. Köyündeki vatandaş oturuyordu; şimdi, İstan
bul'un gecekondu semtindeki vatandaş oturmayacak, yarın oturtamayacaksınız. 

Değerli arkadaşlarımız, bölgede, sanayi yatırımlarının tamamını durdurdunuz. Ne özel sektör 
ne de devlet hiçbir yatırım yapmıyor. Devletin eskiden yaptığı sanayi tesislerini de "özelleştirme" 
adı altında satıyorsunuz. Şimdi, değerli kardeşlerim, sattınız, ne oluyor; işçileri de dışarıya attınız. 
Özel sektörü, Belediye Başkanlığım döneminde iki kez davet ettim; geldiler, sağ olsun, baktılar, in
celediler "rantabl değil; burada güvenlik yok; biz, ne yapalım; yatırım yapamayız" dediler, gittiler. 
Devlet de yapmıyor, olanları da satıyor. Peki, bu insanlar nerede çalışacak; uzaya mı gidecekler? 
Değerli arkadaşlarım, ojağanüstü halin varlığı, işte, bu sorunları çıkarıyor. 

Olağanüstü hal başlamadan evvel, Van'daki turizm yatırımı, hakikaten çok muazzam bir şekil
de artıyordu her sene. Turizm gelirlerimiz çok yüksekti. Onlarca iki yıldızlı, üçyıldızlı otel yapıldı. 
Şimdi otellerin hepsini kapatıyorlar, hepsi kapandı. Ne olacak; bu kadar yatırım ölü yatırım haline 
geldi. Bu olağanüstü hal devam ettiği müddetçe, çökmek zorunda kalacak ve işsizlik de, hakikaten 
çok kötü durumlar ortaya çıkaracak. 

Bir de, Olağanüstü Hal Bölgesindeki hukukî duruma bir göz atalım, nedir. Olağanüstü hal baş
larken, bölgedeki belediyeler idarî vesayetten falan söz ediyorlardı. Ne demek idarî vesayet... Ye
rel yönetimlere fazla yetki verelim falan filan, edebiyat yapıyorlardı. Olağanüstü Hal Kanunu çık
tı; 27 nci maddesinde diyor ki "Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda, mahallî ida
relerin organlarınca, kararlarla tesis edilecek tasarruflarının tamamının veya belli konulara ilişkin 
olanlarının; il merkezinde kendisinin görevlendirmesi halinde il valisinin ve ilçelerde kaymakam
ların onayıyla yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir." 

Değerli arkadaşlar, örnek mi istiyorsunuz; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden faks iste
dim, bir faks gönderildi. Ne yapıyorlar olağanüstü halde size? Şunu yapıyorlarmış: Olağanüstü Hal 
Bölgesindeki belediye bir imar planı yaparsa, bu imar planını tasdik ettirmek için, önce, Olağanüs
tü Hal Valisine götürmesi lazım; imar yönetmeliğinin kat artırmaya ilişkin hükümlerinde yapılacak 
değişikliklerde, inşaatlarda kat artırımına ilişkin işlemleri Olağanüstü Hal Valisinin onaylaması la
zım; mevcut cadde ve sokaklara isim verilecekse, Olağanüstü Hal Valisinin veya görevlendirdiği il 
valisinin veya görevlendirdiği ilçe kaymakamının onaylaması lazım; geçici ve sürekli işçi kadrola
rına personel atanacaksa veya personel çıkarılacaksa, olağanüstü halden izin alması lazım; park ve 
bahçeleri kiraya verecekse, belediyenin bir gayrimenkulu kiraya verilecekse, olağanüstü halden 
izin alması lazım; sıhhî durumundan dolayı bir dükkân kapatılacaksa, olağanüstü halden onay al-
masrlazım; ulaşım ve trafik konularında olağanüstü hale danışmak lazım; park ve bahçeler kiraya 
verilecekse, Diyarbakır surlarının 50 metre civarında bir şey yapılacaksa olağanüstü hale danışmak 
lazım; yani, öyle bir şey ki, bölgede 11 il, olağanüstü valisi "evet" demedikten sonra hiçbir şey ya
pamıyorlar... Bu kanunun yürütülmesi... Yani, yerel yönetimlere yetki vereceğiz diye ortaya çıka
lım, Olağanüstü Hal Kanuna göre de her şeyi bağlayalım, çok güzel!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bölgede Telsiz Kanununa muhalefet 
eden bir şahıs, 10 ay hapis cezası almış; Olağanüstü hal bölgesinde bu ceza 5 kat artırılır; bu ceza 
50 aya çıkmış. Şimdi, aynı suçu, bu bölgede işlese 10 ay hapis yatacak; orada yapınca 50 ay hapis 
yatacak. Burada CMUK uygulanacak, orada CMUK uygulanmayacak; insaf yani!.. Orada yaşayan 
vatandaşın suçu ne?!. 
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Şimdi, köy korucularının silahları yar. Bazı vatandaşlara da jandarma silah veriyor. Diyor ki 

"Numarasını bana ver, tamam." Jandarma komutanı değişiyor, numara veren bütün köylülerin si 
lahları alınıyor, her birisi mahkemeye götürülüyor, her birisine beşer sene ceza... Ee, Allah var! 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - 5 sene değil; 4 sene 2 ay... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - 4 sene 2 ay olsun. 

Değerli kardeşlerim, idarenin tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir diyoruz; Türki
ye, bir hukuk devletidir diyoruz. Bu bölgede, 3 bin civarında köy ve mezra boşaltılmış veya güven
likleri temin edilmediği için boşalmışlar. Peki, bunlara kim tazminat vermiştir? • 

PKK ile çatışmalarda, yüzlerce, binlerce sivil vatandaş ölmüştür; -bunların güvenliklerini sağ
lamak devletimizin görevidir- hiçbirisine bir tek kuruş tazminat verilmemiştir. Bu ne biçim hukuk 
devleti, bu ne biçim olağanüstü hal?!. Bu bölgede olsa ben dava açacağım, birşey yapacağım, ala
cağım hakkımı; ama, o bölgededir diye alamıyorum. Yani, oradaki insanın suçu ne; ben, onu de
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, geçici köy korucuları diye birşey icat etmişler; hiçbir şeye benzemiyor; 
emeklilik hakları yok, hastalık durumunda veya yaralandıkları zaman hiçbir yere gidemezler. Te
rörle de en fazla mücadele eden insanlar bunlar; şehit olurlar, ölürler -her neyse- hiçbirisine tek ku
ruş verilmez; bir tek ailelerine 50 milyon lira ödenir; ne emeklilik maaşı ne de dul-yetim maaşı bağ
lanır. Silah alıp vermeleri de köy korucu başının iki dudağının arasında... 

Yine, adam, Van'ın Başkale İlçesinden Van'a bir tek kuzu götürecek; minibüse atar; menşe şa
hadetnamesi şu bu, bir sürü evrak isterler. En sonunda, adam,.indirir kuzuyu keser, öyle alır gider; 
yani, başka türlü götürmek mümkün değil. Niye? Olağanüstü hal var!.. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Menşe şahadetnamesi her yerde aranıyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Olağanüstü hal bölgesinde koyunların da milliyeti soru

lur değerli kardeşlerim; koyununun da milliyeti sorulur!.. (RP sıralarından alkışlar) 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Her yerde sorulur... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Hakkâri'de bir müteahhit askeriyeye et temini için ihale

ye girmiş; ihaleyi almış; müteahhitin getirdiği koyunlar Irak menşeli demişler; adamı aylarca hapis 
yatırdılar! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Yani, şimdi, bu koyun Irak'tan gelmiş, İran'dan gelmiş, 

Türkiye'de yetişmiş ne fark eder... 
Şimdi, değerli arkadaşlar, ben, bu bölgede yaşayan insanların sorunlarını söylüyorum; başka 

bir şey söylemiyorum. . 
NECMETTİN DEDE (Muş) - Ama, çelişkiye düşüyorsunuz. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Menşe şahadetnamesi her yerde soruluyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet, tabiî, bir kuzunun Başkale'den Van'a gelmesi için 

altı yerde arama yapılır; ondan sonra da, kuzuyu kesip öyle götürmek zorunda kalın 
SAFFET ARIKAN BEDÜK(Ankara) - Hayır, hayır; menşe şahadetnamesi her yerde sorulu

yor. . ] . ' ' 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Bedük, sayın hatibin muhatabı zatı âliniz değilsiniz efendim. 
Buyurun Sayın Erbaş. -
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara)-Menşe şahadetnamesi her yerde sorulur. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Efendim, bölgeye idareciler tayin edilir. Nasıl tayin edi

lir; bu bölge dışında çalışan ve amirlerine karşı gelen, geçimsiz, huysuz, görevini yerine getirme
yen memurlara "seni, Şırnak'a, Hakkâri'ye, Uludere'ye sürerim ha" diye gözdağı verilir. Değerli ar
kadaşlar, bunları sürdünüz geldi; adamlar orada vatandaşa müşfik davranmıyor, nazik davranmı
yor; sonunda ne oluyor; devlet millet kaynaşmasını sağlayamıyoruz. Oraya iyi idareci, iyi emniyet 
müdürü, iyi vali göndermek lazım; her şeyin en iyisini seçip göndermek lazım... 

Değerli arkadaşlar, fazla zamanınızı almayacağım; bir hatıramı anlatıp konuşmamı sona erdi-
riyorum. 

Bir gün, Durankaya'dan Geçitli Köyüne giderken bir bakkala uğradım. Millet, gelmiş; alışve
riş ediyor/Baktım, bakkalda iki tane asker duruyor, kim ne aldıysa yazıyor oraya; şunu aldı... Ne 
iştir bu dedim; dediler ki, "bunlar fazla alırsa PKK'ya götürürler." Hiç ses etmedim, adamların bi
rine sordum, nasılsın, dedim; "Allah, devlete, millete zeval vermesin, Allah razı olsun, çok iyiyim" 
dedi. Adamın haline baktım, iki kilo makarnayı götürecek, parasını veriyor, iki kilo makarna götü-
remiyor!.. Torbadaki unun dörtte birini alıyorlar, gerisini ancak satabiliyorlar... Niye böyle yapı
yorsunuz?.. Bu durumdaki vatandaş, bu kadar perişan haldeki bir vatandaş, evine 10 kilodan fazla 
un, 5 kilodan fazla yağ götüremiyor... Ne demektir bu?!. Bu bölgede olağanüstü hal devam ettiği 
müddetçe, siz, terörle mücadele edeceğiz diye uğraşırsınız; ama, oradaki halkı da kaybedersiniz. 
Her seferinde "bu son olsun" diyorsunuz; ben diyorum ki, yol yakınken, gelin bunu kaldırın, mil
lete de daha fazla eziyet etmeyin. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Erbaş, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, müzakereye konu Başbakanlık tezkeresinin ve Plan Bütçe Komisyonu 
üyelerinin seçim işleminin hitamına kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, tezkere üzerindeki müzakereler tamamlandı, tezkereyi oylarınıza sunacağım; ancak, 

verilmiş bir önerge vardır, oylamadan önce o önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına dair Bakanlar Kurulu tezkere

sindeki sürenin "30 Nisan 1996 tarihinde kaldırılmak ve bu tarihe kadar tasfiye işlemleri tamam
lanmak üzere, son defa 30 Nisan 1996 tarihine kadar uzatılmasına" şeklinde kısaltılmasına delale
tinizi, Anayasanın 121 inci maddesine göre arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan Kazım Ataoğlu 
Kocaeli Bingöl 

Muhammet Polat Cemalettin Lafçı 
Aydın Amasya 

Mehmet Ali Şahin Abdulkadir Öncel 
İstanbul Şanlıurfa 

Mustafa Kemal Ateş Hasan Belhan 
. - - ' • ' Kilis Elazığ 

Abdullah Özbey Sıtkı Cengil 
Karaman Adana 
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SacitGünbey . .. Hasan Hüseyin Ceylan 

Diyarbakır , Ankara 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergenin açık oylamaya tabi tutulması hususunda Sa

yın Kazan ve arkadaşlarının önergesi vardır. 

Sayın Kazan, zatı âlinizin de çok iyi bildiği gibi, İçtüzüğün 88/3, 116/2, 118 ve 119 uncu mad
deleri ve 14.1.1991 tarih 2 nci Birleşim Birinci Oturumda yapılan bir uygulama vardır; ancak, tez
kereyi açık oylamaya tabi tutacağım; önergeyi, maalesef, zikrettiğim hükümler dolayısıyla açık oy
lamaya tabi tutma imkânım yok. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, ayağa kaldırıp öyle sayın. 

BAŞKAN - Efendim, gayet tabiî, gerekirse İçtüzüğün ilgili maddesini uygularım; hem kabul 
edenleri hem kabul etmeyenleri ayağa kaldırmak suretiyle sayarım. 

Efendim, siz istirahat buyurun; ben diğer tarafı bir yoklayayım. (DYP ve ANAP sıralarından 
gülüşmeler) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Saymaya gerek var mı? 

BAŞKAN-Bariz fark varsa... 
Kabul etmeyenler... 
NABİ POYRAZ (Ordu)- Şüpheniz mi var?!. . 
BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim; ciddî bir işlem yapıyoruz; rica ederim. 
Önerge kabul edilmemiştir. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
NECMİ HOŞVER (Bolu)-Sayın Başkanım, kaça kaç kazandık?! 
BAŞKAN- Sayın Höşver, siz, tecrübeli bir parlamentersiniz. Yasin Hatiboğlu'nun şahsı 

önemli değil; Başkanlığa hitap ederken, Sayın Başkanların zatı âlinize hitap üslubunu kullanırsa
nız, böyle bir üslubu bekleme hakkınız olur. Rica ediyorum... (RP sıralarından alkışlar) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkanım, neye kızdınız?!. 

BAŞKAN - Müzakereye konu Başbakanlık tezkeresini oylayacağım; ancak, bu tezkerenin 
açık oya sunulması hususunda teklif var. 

Önce, bilgileri tazeleme açısından tezkereyi okutuyorum: 

8.3.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.10.1995 tarihli ve 385 sayılı Kararı uyarınca Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam etmekte 
olan olağanüstü halin, 19.3.1996 günü saat I7.00'den geçerli olmak üzere dört ay süreyle uzatılma
sı, Bakanlar Kurulunca, 7.3.1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
• • ' • . . Mesut Yılmaz 

Başbakan 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tezkereyle ilgili iki önerge var; önce, geliş sırasına göre 

okutacağım; aynı mahiyette talep olduğu için, birlikte işleme tabi tutacağım. 
Buyurun. . 
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Türkiye Büyük Millet.Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü hal tezkeresinin açık oylamayla yapılmasını ve açık oylamanın mümkünse ad 
okunmak suretiyle yapılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

İsmail Kahraman 

İstanbul 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Diyarbakır 
M. Recai Kuthan 

Malatya 
Sıtkı Cengil. 

Adana 
Hüseyin Olgun Akın 

Ordu 
Mustafa Yünlüoğlu 

Bolu 
Musa Okçu 

Batman 
Feti Görür 

Bolu 
Sebahattin Yıldız 

Muş 

Lütfi Yalman 

Konya 
İbrahim Ertan Yülek 

Adana 

Sacit Günbey 
Diyarbakır 
Aslan Polat 

Erzurum 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Mehmet Aykaç 

Çorum 
Murtaza Özkanlı 

Aksaray 
Alaaddin Sever Aydın 

Batman 
Hanifi Demirkol 

Eskişehir 
Ekrem Erdem 

İstanbul 
BAŞKAN - Sayın Bedük ve arkadaşlarının önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkere

si oylamasının açık oylamayla yapılmasını saygıyla arz eyleriz. 
Saffet Ankan Bedük Mehmet Gözlükaya 

Ankara Denizli 
İrfettinAkar Ali Rıza Gönül 

Muğla • • ,- Aydın 
Esat Kıratlloğlu Hasan Ekinci 

Nevşehir Artvin 
Murat Başesgioğlu Cumhur Ersümer 

Kastamonu Çanakkale 
Zeki Çakan Ömer Ertaş 

Bartın Mardin 
İbrahim Cebi A. Ali Hatipoğlu 

Trabzon Amasya 
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Adil Aşırım Cenap Gülpmar 

İğdır Şanlıurfa 
UğurAksöz Nabi Poyraz 

Adana Ordu 
< , Selahattin Beyribey Ali Coşkun 

Kars ."• . İstanbul 
Ünal Yaşar \ Refik Araş 
Gaziantep İstanbul 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açık oylama için yeterli şartlar vardır; açık oylamaya gide
ceğiz; ancak, açık oylamanın şeklini reyinizle belirleyeceğim. 

Bilgileri tazeleme açısından söylüyorum; iki tür oylama var; ya, adı okunan sayın üyenin, bu 
" lunduğu yerden oyunun rengini belirtmesi suretiyle kullanılır ya da pusulayı kupaya atmak suretiy

le. Şimdi, talep de o istikamette olduğu için ve İçtüzüğün yazılış biçimi de o istikamette olduğu 
için, önce, adı okunan sayın üyenin, bulunduğu yerden "kabul", "ret", "çekinser" ifadelerini kulla
narak oy vermesi şeklini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (Gürültüler) 

Efendim, bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce bir oylama yaptık, şöyle neticelendi; ama, aradan geçen süre 
içerisinde, yahut şekline göre, sayın milletvekilinin oy şekli değişemez mi?!. Rica ediyorum... Yâ
ni, olağanüstü hal gibi çok önemli bir konuda bile, bakin ne değişiklikler oldu. Rica ediyorum... 

Tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi, pusulanın kupalara atılması yoluyla oy kullanmanın iki biçimi vardır; bunlar da, kupa

ların kürsü önüne konulması ya da sıralar arasında dolaştırılması suretiyledir. 

Kupaların kürsü önüne konulması suretiyle oy kullanılması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Son şekil olan, kupaların dolaştırılması suretiyle oy kullanılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, yanında pusulası olan sayın üyenin, kabul oyu verecekse beyaz, ret oyu 

verecekse kırmızı, çekinser kalacaksa mavi renkteki pusulayı kullanmasını; yanında oy pusulası 
bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, oyunun rengini, adını, soyadını, seçim bölgesini ya
zıp, imza atmak suretiyle kullanmasını rica ediyorum. 

Sayın milletvekillerinin, yalnız bir tek oy hakkı vardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz! 
Lütfen, herkes bir oy kullansın. 

Kupalar dolaştırılsın. ) 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN-Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. • 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

IV.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. — Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için gruplarımızca 

adaylar gösterilmiştir ve aday listeleri Başkanlığımıza gönderilmiştir. Şimdi bu listeleri okutup oy
larınıza sunacağım: 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi 

• R P ( 8 ) • • . . • • • • 

İbrahim Ertan Yülek 
Sait Açba 
Sabri Tekir 
Zeki Ünal 
Fethi Acar 
Nurettin Kaldırımcı 
Mustafa Ünaldı 
Cevat Ayhan 

İlhan Aküzüm 
Hayri Doğan 
Saffet Kaya 
Necmi Hoşver 
Mustafa Çiloğlu 
Nevfel Şahin 
M. Salim Ensarioğlu 
Ergun Özdemir 
Meral Akşener 
Turan Arınç 
Nurhan Tekinel 
Mehmet Ali Yavuz 
Ertuğrul Eryılmaz 

Ataullah Hamidi 
Hüseyin Yayla 
Adil Aşırım 
Ali Er 

Güneş Taner 
Esat Bütün 
Miraç Akdoğan 
Ahmet Kabil 
Biltekin Özdemir 
Metin Gürdere 

DYP (13) 

ANAP (12) 

Adana Milletvekili 
Afyon Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Karaman Milletvekili 
Kastamonu Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 

Ankara Milletvekili 
Antalya Milletvekili 
Ardahan Milletvekili 
Bolu Milletvekili 
Burdur Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
Diyarbakır Milletvekili 
Giresun Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Kastamonu Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 

Batman Milletvekili 
Hatay Milletvekili 
İğdır Milletvekili 
İçel Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Malatya Milletvekili 
Rize Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Tokat Milletvekili 
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Yıldırım Aktürk 

Veysel Atasoy 

Gökhan Çapoğlu 
Hikmet Uluğbay 
Metin Şahin 
Zekeriya Temizel 

B : 2 4 

DSP(4) 

14 .3 .1996 
Uşak Milletvekili 

Zonguldak Milletvekili 

Ankara Milletvekili 

Ankara Milletvekili 

Antalya Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

0 : 2 

Erzincan Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 

CHP (3) 

Mustafa Yıldız 

Algan Hacaloğlu 

Ali Topuz 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan listeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; kendilerine başarılar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilen milletvekillerinin 15 Mart 1996 
Cuma günü saat 14.30'da, Komisyon salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun bu nedenle yapacağı toplantının tarih ve saati, ilan tahtasına da ayrıca talik olun
muştur. 

Ayrıca, siyasî parti gruplarımızın, diğer komisyon üyelerini de bir an önce vermelerini hassa
ten rica ediyorum. 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
l. — Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ille

rinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1996 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay sü
reyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/50) (Devam) 

BAŞKAN .*- Sayın milletvekilleri, neticeleri beklerken, Başkanlık olarak bir ricamız daha var. 
Görüyorsunuz, basılı oy pusulaları var. Bunların tasnif ve tadadı, elle yazılan pusulalardan çok da
ha kolay; çünkü, önce, renginden tespit edip hemen ayırıyorsunuz. Halbuki, öbür, beyaz kâğıda ya
zılanların, evvela, ret mi, kabul mü, çekinser mi olduğuna bakıyorlar, ayırıyorlar, sonra tasnif edi
yorlar. Ricam şu: Lütfen, yanımızda ve çantalarımızda, basılı oy pusulalarını bulunduralım; ama, 
kendi cebimizde bulunduralım! 

Sayın milletvekilleri, 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 19 Mart 1996 tarihinden iti
baren dört ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin açık oylamasına 456 sayın üye ka
tılmış; 219 sayın üye kabul, 176 sayın üye ret, 51 sayın üye çekinser oy vermiş, 10 oy da geçersiz 
sayılmıştır. Bu suretle, 10 ilde devam etmekte olan olağanüstü hal, dört ay daha uzatılmış oldu. 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki konulan görüşmek için, 19 Mart 1996 Salı günü saat 15'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.30 

® 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun, Manisa : Demirci - Yeşiloba Köyüne ilişkin 

sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/318) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususu
nu tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abdullah Akarsu 

Manisa 
Manisa İli Demirci İlçesi Alaybey Damları köy olmak için gerekli işlemleri tamamlayarak 

İçişleri Bakanlığına Vilayet kanalı ile gönderilmiştir. 
Sorular: 
1. Talebi uygun görerek, cevaplandırdığınız yazıda, Demirci İlçesinin üç mahallesinin Alay-

bel Damlan ile birleştirilerek Yeşiloba Köyü adı altında yeni bir köy kurulmuştur. Bu düzenleme 
neticesinde İlçe Belediye Sarayı, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi 
gibi kuruluşlar köy sınırları içerisinde bırakılmıştır. Bu bir yanlışlık mıdır? Veya bir siyasî tercih 
sonucu alınan karar mıdır? 

2. Eğer bu maddî bir hata ise, sorumluları hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
T. C 

İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 14.3.1996 

Şb. : B050İLİ0060001.203-45-341 /l836 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26.2.1996 tarih ve Kan. Kar. Md. 

A.Ol.GNS.0.10.00.02-512/1048 sayılı yazısı. 
Manisa İli Demirci İlçe Belediyesine bağlı Kasımfakı, Pazar ve Mithatpaşa Mahallelerinin be

lediyeden ayrılarak merkezi Pazar mahallesi olmak üzere Yeşiloba adıyla bağımsız bir köy haline 
getirilmesi konusundaki 30.11.1995 tarih ve B050İLİ0060001.203-45-341 sayılı Bakanlık onayıy
la ilgili olarak Manisa Milletvekili Sayın Abdullah Akarsu tarafından verilen ve tarafımdan cevap
landırılması istenilen soru önergesinde .yer alan sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. İlgili onay, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (Ç) ve (D) fıkraları ile "Sı
nır Anlaşmazlığı, Mülkî Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönet
melik" hükümlerine uygun olarak Manisa Valiliğince düzenlenen dosya muhteviyatı bilgilere da
yanılarak Manisa İl Genel Meclisi, İl İdare Kurulu ve vali görüşü doğrultusunda alınmıştır. Her
hangi bir siyasî tercih ve mülahaza sözkonusu değildir. 

2. "Sınır Anlaşmazlığı, Mülkî Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hak
kında Yönetmelik"in 39 uncu maddesi uyarınca, köy kurulması ile ilgili olarak valiliklerde düzen
lenen ve 38 inci maddede belirtilen belgelerden sadece il idare kurulu, il genel meclisi kararları ve 
vali görüşü Bakanlığımıza gelmekte ve bunlar esas alınarak bu konuya ilişkin dosya teşekkül etti
rilmektedir. 
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Manisa İl İdare Kurulu, İl Genel Meclisi kararlarında ve vali görüşünde; adı geçen mahallele

rin ilçe merkezine 10 km. mesafede oldukları, ayrılma halinde yeni kurulacak köyde 256 kişinin 
yaşayacağı, bu konuda yapılan halk oylamasına 162 seçmenden 132'sinin katılarak 131 'inin olum
lu oy kullandığı ve köyün kurulmasının uygun görüldüğü belirtilmiş ve bu doğrultuda 30.11.1995 
tarih ve B050İLİ0060001.203-45-341 sayılı Bakanlık onayı hazırlanmıştır. 

Bu konudaki eksikliğin giderilmesi ve düzeltilmenin yapılması için Manisa Valiliğine 
9.2.1996 tarih ve B050ILİ0060001.203-45-341/1081 sayılı yazı yazılmıştır. Ayrıca Demirci Bele
diye Başkanlığı tarafından konu idarî yargıya intikal ettirilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Doç. Dr. Ülkü Güney 

İçişleri Bakanı 

# 
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On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin 19.3.1996 tarihinden itibaren dört ay süre ile 

uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresine verilen oyların sonucu : 

Kabul edilmiştir. 
Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oy : 456 
Kabul Edenler 219 
Reddedenler : 176 
Çekinserler : 51 
Geçersiz Oylar : 10 
Oya Katılmayanlar: 94 
Açık Üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

ADANA Saffet Arıkan Bedük Safa Giray 

Uğur Aksöz Cemil Çiçek Hüsnü Sıvalıoğlu 

İmren Aykut Ünal Erkan İlyas Yılmazyıldız 

M. Ali Bilici Mehmet Gölhan BARTIN 

İ. Cevher Cevheri Agah Oktay Giiner Zeki Çakan 

M. Halit Dağh İrfan Köksalan BAYBURT 

Veli Andaç Durak Mehmet Sağdıç Ülkü Güney 

Orhan Kavuncu İlker Tuncay BİLECİK 

Mustafa Küpeli ANTALYA Bahattin Şeker 
Osman Berberoğlu BOLU 

AFYON 
Hayri Doğan • Avni Akyol 

İsmet Attila , .' 
Emre' Gönensay Necmi Hoşver 

H. İbrahim Özsoy İbrahim Gürdal Abbas İnceayan 
Yaman Törüner Sami Küçükbaşkan BURDUR 
Nuri Yabuz ARDAHAN Mustafa Çiloğlu 
AĞRI Saffet Kaya Yusuf Ekinci 
Cemil Erhan ARTVİN BURSA 
Yaşar Eryıimaz Hasan Ekinci Abdülkadir Cenkçiler 
AKSARAY Süleyman Hatinoğlu İlhan Kesici 
Nevzat Köse AYDIN Feridun Pehlivan 
Sadi Somuncuoğlu Cengiz Altınkaya Ali Osman Sönmez 
AMASYA Nahit Menteşe Turhan Tayan 
Aslan Ali Hatipoğlu İsmet Sezgin İbrahim Yazıcı 
Ahmet İyimaya Yüksel Yalova ÇANAKKALE 
ANKARA BALIKESİR Mustafa Cumhur Ersümer 

İlhan Aküzüm Abdulbaki Ataç Nevfel Şahin 

Nejat Arseven Ahmet Bilgiç A. Hamdi Üçpınarlar 
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ÇANKIRI 

Ahmet Uyanık 

ÇORUM 

Bekir Aksoy 

Hasan Çağlayan 

DENİZLİ 

M. Kemal Aykurt 

Mehmet Gözlükaya 

Hasan Korkmazean 

Haluk Müftüler 

DİYARBAKIR 

Abdülkadir Aksu 

EDİRNE 

Ümran Akkan 

Evren Bulut 

ELAZIĞ 

Mehmet Ağar 

ERZURUM 

Zeki Ertugay 

Necati Giillülü 

İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 

Demir Berberoğlu 

İbrahim Yaşar Dedelek 

GAZİANTEP 

Mehmet Batallı 

Mustafa R. Taşar 

Ünal Yaşar 

GİRESUN 

Burhan Kara 

Yavuz Köymen 

Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 

Mahmut Oltan Sungurlu 

B : 24 
HATAY 

Ali Uyar 

Hüseyin Yayla 

İĞDIR 

Adil Aşırım 

Şamil Ayrım , 

İSPARTA 

Ömer Bilgin 

A. Ay kon Doğan 

Halil Yıldız 

İÇEL 

Ali Er 

Turhan Güven 

Ayfer Yılmaz 

Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 

Meral Akşener 

Yıldırım Aktuna 

Sedat Aloğlu 

Tayyar A İti kul aç 

Ahat Andican 

Refik Araş 

Ali Coşkun 

Tansu Çiller 

Hüsnü Doğan 

Halit Dumankaya 

Hasan Tekin Enerem 

Yılmaz Karakoyunlu 

M. Cavit Kavak 

Hayri Kozakçıoğlu 

Emin Kul 

Necdet Menzir 

Yusuf Namoğlu 

14 .3 .1996 0 : 2 
Ali Talip Özdemir 

Yusuf Pamuk 

Güneş Taner 

Şadan Tuzcu 

Bahattin Yücel 

Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 

Turhan Arınç 

Işın Çelebi 

Hasan Denizkurdu 

İ. Kaya Erdem 

Gencay Gürün 

Mehmet Köstepen 

Metin Öney 

Rüşdü Saraçoğlu 

Işılay Saygın 

Ufuk Söylemez 

Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 

Esat Bütün 

Ali Doğan 

Mehmet Sağlam 

KARABÜK 

Şinasi Altıner 

KARS 

Y. Selahattin Beyribey 

Sabri Güner 

KASTAMONU 

Murat Başcsgioğlu 

Nurhan Tekinel 

Haluk Yıldız 

KAYSERİ 

Osman Çilsal 

Ayvaz Gökdemir 

Recep Kırış 
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İbrahim Yılmaz 

KIRIKKALE 

Hacı Filiz 

Recep Mızrak 

KIRKLARELİ 

A. Sezai Özbek 

Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 

Mehmet Ali Altın 

Ömer Demir 

KİLİS 

Doğan Güreş 

KOCAELİ 

Bülent Atasayan 

İsmail Kalkandelen 

Hayrettin Uzun 

KONYA 

Ahmet Alkan 

Necati Çetinkaya 

Ali Günaydın 

Mehmet Keçeciler 

Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 

İsmail Karakuyu 

Mehmet Korkmaz 

MALATYA 

Miraç Akdoğan 

Metin Emiroğlu 

MANİSA 

Abdullah Akarsu 

Rıza Akçalı 

Aysel i Göksoy 

Sümer Oral 

Ekrem Pakdemirli 

Yahya Uslu 

B : 24 
MARDİN 

Süleyman Çelebi 

Mahmut Duyan 

Ömer Ertaş 

MUĞLA 

Mustafa Dedeoğlu 

Enis Yalım Erez 

' MUŞ 

Erkan Kemaloğlu 

NEVŞEHİR 

Abdülkadir Baş 

NİĞDE 
Doğaıi Baran 

Akın Gönen 

ORDU 

Mustafa Bahri Kibar 

Nabi Poyraz 

Refaiddin Şahin 

Şükrü Yürür 

RİZE 

Avni Kabaoğlu 

Ahmet Kabil 

SAKARYA 

Nevzat Ercan 

Ertuğrul Eryılmaz 

Ahmet Neidim 

SAMSUN 

Cemal Alişan 

İrfan Demi rai p 

Biltekin Özdemir 

SİİRT 

Nizamettin Sevgili 

SİVAS 

Tahsin Irmak 

Nevzat Yanmaz -
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Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 

Necmettin Cevheri 

Seyit Eyyüpoğlu 

Eyüp Cenap Gülpınar. 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

ŞIRNAK 

Bayar Ökten 

Mehmet Tatar 

TEKİRDAĞ 

Nihan İlgün 

Hasan Peker 

Enis Sülün 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 

Metin Gürdere 

TRABZON 

Eyüp Aşık 

Yusuf Bahadır 

Ali Kemal Başaran 

İbrahim Cebi 

UŞAK 

Hasan Karakaya 

VAN 

Mahmut Yılbaş 

YALOVA 

Yaşar Okuyan 

YOZGAT 

Yusuf Bacanlı 

Lütfullah Kayalar 

İsmail Durak Ünlü 

ZONGULDAK 

Veysel Atasoy 

Ömer Barutçu 
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ADANA 

Cevdet Akçalı 

Yakup Budak 

Sıtkı Cengil 

İbrahim Ertan Yülek 

AFYON 

SaitAçba 

Osman Hazer 

AĞRI 

M. Sıddık Altay 

Celal Esin 

M. Ziyattin Tokar 

AKSARAY 

Murtaza Özkanlı 

AMASYA . 

Cemalettin Lafçı 

Haydar Oymak 

ANKARA 

Yılmaz Ateş 

Ahmet Bilge 

Hasan Hüseyin Ceylan 

Ömer Ekinci 

Eşref Erdem 

M. Seyfi Oktay 

Ahmet Tekdal 

Rıza Ulucak 

Ersönmez Yarbay 

ANTALYA 

Arif Ahmet Denizolgun 

Bekir Kumbul 

Yusuf Öztop 

ARDAHAN 

İsmet Atalay 

ARTVİN 

Metin Arifağaoğlu 

B : 2 4 1 4 . : 
(Reddedenler) 

AYDIN 

M. Fatih Atay 

Muhammet Polat 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

İsmail Özgün 

BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 

Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez . 
BİTLİS 
Zeki Ergezen • 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Mehmet Altan Karapasaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 

. 1996 O : 2 

Ramazan Yenidede 

DİYARBAKIR 

Ferit Bora 

Sacit Günbey 

Seyyit Haşim Haşimi 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Yakup Hatipoğlu 

ELAZIĞ 

Ömer Naimi Barım 

Hasan Belhan 

Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 

Tevhit Karakaya 

Mustafa Kul 

Naci Terzi 

Mustafa Yıldız 

ERZURUM 

Lütfü Esengün 

Abdulilah Fırat 

ÖmerÖzyılmaz 

Aslan Polat 

Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 

Hanifi Demirkol 

GAZİANTEP 

Nurettin Aktaş 

Kahraman Emmioğlu 

Mehmet Bedri İncetahtacı 

GİRESUN 

Turhan Arçelik 

Lütfi Doğan 

HATAY 

Süleyman Metin Kalkan 

Atila Sav 

Mehmet Silay 
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İSPARTA 

Mustafa Köylü 

İÇEL 
Oya Arash 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
D. Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Ali Oğuz 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 

Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 

Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 

B : 24 14 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 

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

3 .1996 O : 2 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 

Fikret Karabekmez 

M. Recai Kutan 
MARDİN 
Fehim Adak 

Hüseyin Yıldız 
MUŞ 
Nedim İİci 
Sabahattin Yıldız 

NEVŞEHİR 

Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 

ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz , 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 

SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

Ziilfükar İzol 
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Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
TOKAT 

Abdullah Arslan 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy . 

ANKARA 

Gökhan Çapoğlu -

Hikmet Uluğbay 

ANTALYA 

Metin Şahin 

AYDIN 

Sema Pişkinsüt 

BALIKESİR 

Mustafa Güven Karahan 

BARTIN 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

BURDUR 

Kâzım Üstüner 

BURSA 

Yüksel Aksu 

Hayati Korkmaz 

DENİZLİ 

Hilmi Develi • 

EDİRNE 

Mustafa İlimen 

Erdal Kesebir 

ESKİŞEHİR 

Necati Albay 

Mahmut Erdi r 

GAZİANTEP 

Mustafa Yılmaz 

B : 24 14 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 

Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 

(Çekinserler) 

HATAY 

Ali Günay 

İÇEL 

Abdulbaki Gökçel 

Mustafa İstemihan Talay 

İSTANBUL 

Ziya Aktaş 

Mehmet Aydın 

Nami Çağan . 

Bülent Ecevit . 

Osman Kılıç 

Mehmet Tahir Köse 

H. Hüsamettin Özkan 

Mehmet Cevdet Selvi 

BülentTanla 

Zekeriya Temizel 

İZMİR 

Veli Aksoy 

Atilla Mutman 

Hakan Tartan 

Zerrin Yeniceli 

KARABÜK 

Erol Karan 

KARAMAN 

Fikret Ünlü 

KARS 

Çetin Bilgir 
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Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
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KASTAMONU 

Hadi Dilekçi 

KAYSERİ 

İsmail Cem 

KOCAELİ 

Halil'Çaİık 

Bekir Yurdagül 

KONYA 

Abdullah Turan Bilge 

MANİSA ; 

Hasan Gülay 

Cihan Yazar 

MUĞLA 

Fikret Uzunhasan 

ORDU 

İhsan Çabuk , 

Müjdat Koç 

TEKİRDAĞ 

Fevzi Aytekin 

Bayram Fırat Dayanık 

TRABZON 

Hikmet Sami Türk 

UŞAK 

Mehmet Yaşar Ünal 

ZONGULDAK 

Tahsin Boray Baycık 

Hasan Gemici 
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ANKARA 
Önder Sav 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
İÇEL 
Halil Cin 
İSTANBUL 
Mehmet Sevigen 

ADANA 

İbrahim Yavuz Bildik 

Mehmet Büyükyılmaz 

Erol Çevikçe 

Tuncay Karaytuğ 

Arif Sezer 

ADİYAMAN 

Mahmut Nedim Bilgiç 

Mahmut Bozkurt 

Ahmet Çelik 

Ahmet Doğan 

Celal Topkan 

AFYON 

Kubilay Uygun 

AKSARAY 

Mehmet Altınsoy 

ANKARA 

Ali Dinçer 

Mehmet Ekici 

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 

Şaban Karataş 

Yücel Seçkiner (İ. A.) 

Aydın Tümen 

ANTALYA 
Deniz Baykal 

B:24 14.3.1996 
(Geçersiz Oylar) 

MANİSA 

Bülent Arınç 

MUĞLA 

İrfettin Akar 

MUŞ 

Necmettin Dede 

0 : 2 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 

Tamer Kanber 

BARTIN 

Koksal Toptan 

BATMAN 

Ataullah Hamidi 

Faris Özdemir 

BİLECİK 

Şerif Çim 

BİTLİS 

Edip Safder Gaydalı 

Kâmran İnan 

BOLU 

Mustafa Karslıoğlu . 

BURSA 

Ali Rahmi Beyrcli 

Cavit Çağlar . 

ÇANAKKALE 

Hikmet Aydın 

ÇANKIRI 

Mete Biilğün 

ÇORUM 

Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 

Muzaffer Arslan 

M. Salim Ensarioğlu 

Sebgetullah Scydaoğlu 

NEVŞEHİR 

Esat Kıratlıoğlu 

SAMSUN 

Nafiz Kurt 

YOZGAT 

Kazım Arslan 

Salih Sümer 

ELAZIĞ 

Cihan Paçacı 

GAZİANTEP 

Hikmet Çetin 

Ali Ilıksoy 

GİRESUN 

Ergun Özdemir 

HAKKÂRİ 

Naim Geylani 

Mustafa Zeydan 

HATAY 

Abdulkadir Akgöl 

Fuat Çay 

Nihat Matkap 

Levent Mıstıkoğlu 

İSPARTA 

Erkan Mumcu 

İÇEL 

Fevzi Arıcı 

İSTANBUL 

Mehmet Fuat Fırat 

Cefi Jozef Kamhi 

Ahmet Güryiiz Ketenci 

Mehmet Moğultay 

Altan Öymen 
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T.B.M.M. 
Korkut Özal 

Ahmet Tan 

Erdoğan Toprak 

Ah Topuz 

İZMİR 

Sabri Ergül 

Şükrü Sina Gürel 

Ahmet Piriştina 

Rıfat Serdaroğlu 

KAHRAMANMARAŞ 

Ali Şahin 

KARAMAN 

Abdullah Özbey 

KIRKLARELİ 

İrfan Gürpınar 

Necdet Tekin 

KOCAELİ 

Onur Kumbaracı başı 

Osman Pepe 

KÜTAHYA 

Mustafa Kalemli (Başkan) 

B : 24 
Emin Karaa 

MANİSA 

Tevfik Diker 

Erdoğan Yetenç 

MARDİN 

Muzaffer Arıkan 

MUĞLA 

Lale Aylaman 

Zeki Çakıroğlu 

NİĞDE 

Ergun Özkan 

RİZE 

Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 

SAKARYA 

Teoman Akgür 

Ersin Taranoğlu (B.) 

SAMSUN ' 

Ayhan Gürel 

Yalçın Gürtan 

Murat Karayalçın " 

Adem Yıldız 

14 .3 .1996 
SİNOP 

0 : 2 

Metin Bostancıoğlu 

Kadir Bozkurt 

Yaşar Topçu 

ŞIRNAK 

Mehmet Salih Yıldırım 

TOKAT 

Hanefi Çelik 

TRABZON 

İsmail İlhan Sungur 

TUNCELİ 

Kamer Genç (Bşk. V.) 

UŞAK 

Yıldırım Aktürk 

VAN 

Mustafa Bayram 

Şerif Bedirhanoğlu 

YALOVA 

Cevdet Aydın 

ZONGULDAK 

Mümtaz Soysal 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET. MECLİSİ GÜNDEMİ 
24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 4 . 3 . 1 9 9 6 PERŞEMBE Saat : 15.00 

1  
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Halin 19.3.1996 tarihinden itibaren 
dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

: : 2 ' • 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

1. •—Komisyonlara üye seçimi. 

' ' • 4 •; 

OYLAMASI YAPILACAK SŞLER 

; ', ' 5 ' • ' ' • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

' — 1 _-
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; ' GENEL GÖRÜŞME VE. MECLİS ARAŞTIRMASI 
. YAPILMASINA »AİR ÖMGÖRÜŞMELER. 

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

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

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

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

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

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

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

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

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

13. — İstanbul Milletvekili Algari Hacaloğlu ve 10 arkadaşının,.yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

• — j — . ' . ' • • ' • • . 
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.GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

18. — İstanbul Milletvekili Âlgan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) • . 

19. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

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

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

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

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

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



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

î. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, TURBAN .Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

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

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

4. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞabJin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin. Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLmiYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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