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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in, Fransa Ulusal Meclisinde kabul edi

len sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa teklifi hakkında gündemdışı açıkla
ması ve ANAP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, FP Grubu adına 
Hatay Milletvekili Mehmet Sılay, DYP Grubu adına Erzurum Milletvekili Ze
ki Ertugay, DSP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal, CHP 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Bülent H. Tanla, DTP Grubu adına Van Mil
letvekili Mahmut Yılbaş'ın grupları adına, Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in 
şahsı adına konuşmaları 

2. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Avrupa Birliğince Tür
kiye'ye yönelik olarak su ürünleri ithalinin yasaklanmasına ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın cevabı 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Fransa Ulusal Meclisince kabul edilen sözde Ermeni soykırımına da

ir yasa teklifine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin gösterdiği tepkiye iliş
kin açıklama 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 227,234 
• 1. — Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı 

A. Âhat Andican'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1519) 

2. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'e, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1520) 

3. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Ecevit'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin 
Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1521) 

4. — Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'e 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1522) 

5. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim 
GürdaFın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1523) 

6. — Portekiz'e gidecek olan Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'na, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1524) 

• 7. — TBMM Başkanlık Divanınca Hindistan Meclis Başkanı ve beraberin
deki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/1525) 

8. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Büyükşehir Bele- •'"*•—•-. 
diyesi Kurulması Ve İl Merkezinde Sevindik, Kınıklı, Gümüşler ve Başkancı 
Adıyla Dört İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifini (2/736) geri aldığına iliş
kin önergesi (4/343) 234:235 

9. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun (6/1009) esas numara
lı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/344) 

10. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin (6/985, 986) esas numaralı sözlü so
rularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/345) 

11. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel Milletvekili Turhan Gü
ven, Afyon Milletvekili İsmet Attila, Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz, Çanakka
le Milletvekili Nevfel Şahin, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve Çankı
rı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın (9/20) esas numaralı Meclis soruşturması öner
gesinden imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/346) 

12. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın Anayasa Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/347) 

13. — Nevşehir Milletvekili Abdulkadir Baş'ın Anayasa Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/348) 

14. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın Adalet Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/349) 
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15. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Adalet Komisyonu üyeliğin- - s W ' 3 
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/350) 236:237 

16. — Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in Ermenistan'a yaptığı resmî ziyarete 
katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1526) 237 

17. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Tunus'a yaptığı resmî ziyarete 
katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1527) 237 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 229 

1. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 24 arkadaşının, bazı böl
gelerde yaşanan sel felaketi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si (8/23) 229:231 

2. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar ve 54 arkadaşının, turizme açılan or
man alanlarının dağıtımında usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uy
duğu iddiasıyla Orman Bakanı Ersin Taranoğlu haklcında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/22) 231 "234 

IV.-ÖNERİLER 237 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 237 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 3 Haziran 1998 Çar

şamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin ANAP, DSP ve DTP Grup
larının müşterek önerisi 237*240 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 240 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 240 
1. — Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz ve 55 arkadaşının, Devlete ait 

pul, zarf ve etiketleri özel amaçlarla kullanmak suretiyle TUGSAŞ'ı haksız ve 
keyfi olarak zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Rüştü Taşar hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/20) 240:241 

2. — Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nede
niyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin tespit edilmesi amacıyla kurulan (10/25) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu raporu (S. Sayısı: 532) 241:280 

VI. -SORULAR VE CEVAPLAR 281 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 281 
1. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan'ın SSK Müdürlüğü 

doktor ve teknik personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Nami Çağan'ın yazılı cevabı (7/4876) 281:282 

2. — Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, TRT'nin yayın politikası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı 
(7/4877) 282:288 

3. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Turgut Özal suikastiyle il
gili iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazı
lı cevabı (7/4878) 289:290 
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4. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman-Sarıveliler Esen- _^a*-n— 
tepe İlköğretim Okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-
bay'in yazılı cevabı (7/4892) 290 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Dost Sigorta A.Ş.'nin kurucu he
yetine mensup bazı işadamlarının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan soru
su ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4901) 291 

6. — Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün, Karadeniz Teknik Üniversi
tesinde öğrencilerin Rektörlükçe fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/4908) 292 

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
- Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş Köyünün sulama suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Kiraman Köyünün beton sulama kanallarının ne zaman 

yapılacağına, 

- Karaman-Âyrancı'ya bağlı bazı köylerin yol sorunlarına, 
- Karaman-Ayrancı-Pınarkaya Köyünün içme suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Sarayköyün içme suyu sorununa, 

- Karaman-Ayrancı-Yarıkkuyu Köyünün ek kuyu ihtiyacına, 

- Karaman Ayrancı-Karaağaç Köyünün içme suyu şebekesine, 

- Karaman-Ayrancı-Kavaközü Köyünün sulama suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Kayaönü Köyünün beton sulama kanalı ihtiyacına, 

- Karaman-Ayrancı'ya bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu sorununa, 

- Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş Köyünün beton sulama kanalı ihtiyacına, 
- Karaman-Ayrancı'ya bağlı bazı köylerin köprü ve sulama göleti ihtiyacına, 

- Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyünün su kanalı ve içme suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz Köyünün içme suyu sorununa, %~ „, 

- Karaman-Ayrancı-Akpınar Köyünün içme suyu sorununa, 

- Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün bazı sorunlarına, 

- Karaman-Merkez-Yukarıakın Köyünün su deposu ve yol sorununa, 

- Karaman-Ayrancı-Ambar-Bögecik Köyleri arasındaki yola, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/4917, 

4918,4919,4920,4921,4922,4923,4924,4925,4926,4927,4928,4929,4930, 
4931,4932,4933,4935) 293:301 

8. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in; 

- Karaman-Sarıveliler-Uğurlu Köyünün içme suyu ve sulama suyu sorununa, 
- Karaman-Başyayla, Kışlaköy'ün bazı sorunlarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/4940,4941) 39] :303 

9. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü bünyesinde çalışan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/4942) . . 304:305 
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10. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü ^ v f î * 
Kurumunun Hazineye olan borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Ta
ner'in yazılı cevabı (7/4944) 306 

11. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Turgut Özal suikastiyle il
gili yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başes-
gioğlu'nun yazılı cevabı (7/4963) 307 

12. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, bakanlıkça soruşturulmasına 
onay verilmeyen belediyelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/4964) 307:308 

13. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Mavi Akım Projesi hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Musta
fa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/4984) 308:311 

14. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, bir üniversite öğrencisinin ölümüne 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4986) 311:312 

15. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Gaziosmanpaşa Kaymakamınca 
yayımlandığı iddia edilen kılık kıyafet genelgesine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4993) 312*313 

16. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, teröre karışan sanık duruşmaların
da yaşanan saldırı olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4996) 313:314 

17. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yurtdışı temsilciliklerinde yapı
lan işlemler karşılığı alınan ücretlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'in yazılı cevabı (7/4997) 314:316 

18. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı 
bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5010) 316:317 

19. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 bütçe
sinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Nami Çağan'ın yazılı cevabı (7/5017), 317:318 

— -20 . — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı 
bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbra
him GürdaPın yazılı cevabı (7/5021) 319 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
- Karaman-Merkez-Bostanözü Köyünün bazı sorunlarına, 
- Karaman-Merkez-Dereköy'ün bazı sorunlarına, 
- Karaman-Merkez-Beydili Köyünün bazı sorunlarına, 
- Karaman-Merkez-Çukurbağ Köyünün istinat duvarı ihtiyacına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/5025, 

5027,5028,5029) . 320:322 
22. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Köy Hizmetleri İl Mü

dürlüğünde çalışan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yıl
maz'ın yazılı cevabı (7/5032) 322:324 
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23. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, bazı vakıfların zorunlu olarak ba- —Qy_û_ 
ğış topladıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazılı cevabı (7/5033) 325 

24. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar, Palu 
Baltası, Maden Hatunköy Barajları projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/5052) 326:327 

25. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı 
bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Burhan 
Kara'nın yazılı cevabı (7/5069) 327 

26. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı ' 
bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işılay 
Saygın'ın yazılı cevabı (7/5070) 328:329 

27. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı 
bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rifat 
Serdaröğlu'nun yazılı cevabı (7/5072) 329 

28. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

- Ortaöğretim öğrencilerinin Millî Kütüphaneye alınmamasının nedenine, 
Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun; 
- Bursa Diyanet Kültür ve Eğitim Sitesi inşaatına, 
İlişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın yazılı cevabı 

(7/5078,7/5084) 330:331 
29. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Bayburt İlindeki mahallî ida

relere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in 
yazılı cevabı (7/5094) 331:332 

30. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman-Ermenek-Balku-
san Köyündeki Karamanoğlu Mahmut Bey Türbesinin restorasyon ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/5105) 332:333 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, aile planlamasına ilişkin gündemdışı konuşmasına, 
Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, 

İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, çay politikasına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Dev
let Bakanı Eyüp Aşık, 

Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorunlarına 
ilişkin gündemdışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer, 

Cevap verdiler. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 278 
inci sırasında yeralan 659 sıra sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 6 ncı sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu öne
risi kabul edildi. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda açık bulunan ve iktidar partileri kontenjanından geriye 
kalan bir üyelik için yapılan seçim sonucunda, Kutlu Savaş'ın seçildiği açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 132, 

2 nci sırasında bulunan 232, 

4 üncü sırasında bulunan 553, 

5 inci sırasında bulunan 631, 

8 nci sırasında bulunan 556, 

9 uncu sırasında bulunan 634, 

Sıra sayılı kanun tasarıları ve tekliflerinin görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, 

3 üncü sırasında bulunan ve Hükümetçe Komisyona geri alınan 338 sıra sayılı kanun teklifi
nin görüşmeleri de, Komisyon raporu gelmediğinden, 

Ertelendi; 

6 ncı sırasında bulunan, Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkinda (1/769) (S. Sayısı: 659), 

7 nci sırasında bulunan, Kooperatifler Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında (1/730) (S. Sayısı : 637), 

Kanun tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra; 

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile F3ulgaristan Cumhuriyeti Arasında Mut-
ludere-Rezovska Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karade
niz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair (1/704) (S. Sayısı: 572), 

11 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasın
da Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair (1/677) (S. Sayısı: 571), 
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Kanun tasarılarının da, yapılan açık oylamalardan sonra, 
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
2 Haziran 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.44'te son verildi. 

UluçGürkan 
Başkanvekili 

Hüseyin Yıldız Ünal Yaşar 
Mardin Gaziantep 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Q—, 

No. : 146 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 9 . 5 . 1 9 9 8 CUMA 
Tasanlar 

1, —- Sekiz İlçe ve Üç il Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kararnameye Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/779) (İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.1998) 

2. — Güvenlik ve Asayiş Nedeniyle İstanbul İlinde Altı İlçe Kurulması ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/780) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.1998) 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1177) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.1998) 

2. — Karabük Milletvekili Erol Karan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1178) (Mil
lî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Pilan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.5.1998) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ge

lirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) sözlü soru önergesi (6/1050) (Başkanlığa geii; 
tarihi : 27.5.1998) 

2. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıöğlu'nun elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1998) 

3. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizcilik Müsteşarlığı binasının onarımını ya
pan firmaya ilişkin Devlet Bakanından (Burhan Kara) sözlü soru önergesi (6/1052) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 27.5.1998) 

4. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, DPT tarafından Milliyet Gazetesi yöneticilerine 
brifing verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.5.1998) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1998) 
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6. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, okul müdürlüklerine atama yapılmamasının 

nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1998) 

7. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Havza'nın afet bölgesi kapsamına alınıp alın
mayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1056) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.5.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun koruma tahsisi talebine ilişkin İçişleri 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1998) 
2. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Akın Birdal'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5273) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1998) 
3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul ve İzmir Gümrüklerinde bulunan mü

fettiş sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1998) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gümrük vergisi kayıplarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1998) 

5. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, organize suç örgütlerinin Türkiye'deki durumu ko
nusunda hazırlandığı ileri sürülen bir rapora ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1998) 

6. — Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında 
açılan soruşturmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5277) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.5.1998) 

7. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, bir şahsın ve şirketlerinin vergi affından yararlanıp 
yararlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5278) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1998) 

8. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, şiddete maruz kalan kimsesiz kadınların 
barınma sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Işılay Saygın) yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.5.1998) 

9. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Şereflikoçhisar İlçesinde yaşayan kimsesiz 
kadınların barınma sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi 
(7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1998) 

10. — Hatay Milletvekili Atıla Sav'ın, 3095 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1998) 

11. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Gün Sazak cinayetinin faillerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1998) 

12. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Ermenek-Bucakkışla-Karaman yolu projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1998) 

13. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'Un, okul müdürlüklerine atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5284) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1998) 
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No.: 147 

1 . 6 .1998 PAZARTESİ 

Teklifler 
1. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Sivas İlinde Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 

Dair Kanun Teklifi (2/1179) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.5.1998) 

2. — İstanbul Milletvekilleri Metin Işık ve Gürcan Dağdaş'ın; Escnyurt Adında Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1180) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.5.1998) 

3. — İstanbul Milletvekilleri Metin Işık ve Gürcan Dağdaş'ın; Halkalı Adında Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/1181) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.5.1998) 

4. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve 10 arkadaşının; 
Çadırkaya Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1182) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1998) 

5. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 43 arkadaşının; Konursu Adıyla Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/1183) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.5.1998) 

Raporlar 

1. — Ankara Milletvekilleri Ali Dinçer ve Yılmaz Ateş, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevi-
gen ile Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komis
yon raporu (3/1399) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
komisyon raporu (3/1401) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
komisyon raporu (3/1400) (S. Sayısı: 666) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komis
yon raporu (3/1423) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

5. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komis
yon raporu (3/1321) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komis
yon raporu (3/1323) (S. Sayısı : 669) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

7. — Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
komisyon raporu (3/1375) (S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 
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8. — Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma ko
misyon raporu (3/1294) (S. Sayısı: 671) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

9. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma ko
misyon raporu (3/1275) (S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

10. — Antalya Milletvekili Sami Kliçükbaşkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
komisyon raporu (3/1349) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

11. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1274) (S. Sayısı : 674) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

12. — İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komisyon 
raporu (3/1268) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

13. — Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma komisyon raporu (3/1267) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

14. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komisyon 
raporu (3/1210) (S. Sayısı : 677) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

15. — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma ko
misyon raporu (3/870) (S. Sayısı: 678) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

16. — İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma ko-
misyon raporu (3/1242) (S. Sayısı: 679) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

17. — Afyon Milletvekili Nuri Yabuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma komisyon 
raporu (3/1240) (S. Sayısı : 680) (Dağıtma tarihi: 1.6.1998) (GÜNDEME) 

18. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma komisyon raporu (3/1241) (S. Sayısı: 681) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

19. — Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma ko
misyon raporu (3/1239) (S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 1.6.1998) (GÜNDEME) 

No.: 148 
2 . 6 . 1 9 9 8 SALI 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ile Erzurum Milletvekili Şinasi Yavuz'un; Ola

ğanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların 
Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1184) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.5.1998) 

2. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin; Denizli İlinde Biiyükşehir Belediyesi Kurulması 
ve İl Merkezinde Sevindik, Kınıklı, Gümüşler ve Kaklık Adıyla Dört İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1185) (İçişleri ve Plan ve ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.5.1998) 

3. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 12 arkadaşının; Yavuzlu Adıyla Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1186) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.5.1998) 

Tezkereler 

1. — Bingöl Milletvekili Mahmut Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1513) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1998) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1514) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1998) 

3. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1515) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998) 

4. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1516) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1998) 

5. — Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1517) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998) 

6. — İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1518) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1998) 

Raporlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/764) (S. 
Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 2.6.1998) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Karadeniz'deki Deniz 
Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri komisyonu raporu (1/766) (S. Sayısı : 683) (Da
ğıtma tarihi : 2.6.1998) (GÜNDEME) 

3. — İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komis
yonu raporu (1/775) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi: 2.6.1998) (GÜNDEME) 
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4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 

Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri komisyonu raporu (1/759).(S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 2.6.1998) (GÜNDEME) 

5. — Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/691) (S. Sayısı : 
688) (Dağıtma tarihi; 2.6.1998) (GÜNDEME) 

Genci Görüşme Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 24 arkadaşının, bazı bölgelerde yaşanan sel 

felaketi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1998) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar ve 54 arkadaşının, turizme açılan orman alanlarının da

ğıtımında usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Orman Bakanı Ersin Taranoğlu hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1998) 

® 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

2 Haziran 1998 Sah 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis) 

© ———— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, Hükümetin gündemdışı söz isteği var. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in, Fransa Ulusal Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni 

soykırımına ilişkin yasa teklifi hakkında gündemdışı açıklaması ve ANAP Grubu adına Bitlis Mil
letvekili Kâmran İnan, FP Grubu adına Hatay Milletvekili Mehmet Sılay, DYP Grubu adına Erzu
rum Milletvekili Zeki Ertugay, DSP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal, CHP 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Bülent H. Tanla, DTP Grubu adına Van Milletvekili Mahmut Yıl-
baş 'in grupları adına, Ankara Milletvekili Cemil Çiçek 'in şahsı adına konuşmaları 

BAŞKAN - Dışişleri Bakanı, gönderdiği bir yazıyla "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Mayıs 1998 
tarihli oturumunda, sözde Ermeni soykırımına ilişkin olarak kabul edilen yasa teklifi hakkında, Yü
ce Parlamentomuza bugünkü (2 Haziran) birleşimde bilgi sunmak istiyorum" dediğinden, İçtüzü
ğün 59 uncu maddesine göre, kendisine gündemdışı söz verilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM (Kayseri) - Sayın Başkan, Millet Meclisimizin değerli 
üyeleri; Fransız Ulusal Meclisinin aldığı sözde soykırıma ilişkin bir karar nedeniyle Meclisimize 
bilgi sunmak istiyorum. Bu sunuşu fazla uzatmadan yapacağım. 

Hepimizin bildiği gibi, Fransa'da, bazı Millet Meclisi üyelerinin hazırlığı ve girişimiyle bir ya
sa teklifi hazırlandı ve bu yasa teklifi Meclise sevk edildi. Yasa teklifi, aslında, çok büyük ölçüde 
sahte belgelere dayanan, çok büyük Ölçüde yalan ve yanlış olan bazı varsayımlar üzerine bir kına
ma, bir kabullenme, bir açıklama; Osmanlı döneminde yer aldığı iddia edilen soykırıma dönük bir 
yasa teklifi. 

Bu konu ilk gündeme getirildiği sıradan başlayarak, biz, Hükümet olarak -fakat, sadece Hükü
met olarak değil- Hükümet olarak, Bakanlık olarak, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak, Baş
bakanlık olarak, Türkiye'nin değişik bütün sorumlu organları olarak, bu konuda harekete geçtik ve 
bu konuda yapılabilecek olanı, söylenebilecek olanı yerine getirmeye çalıştık, büyük ölçüde getir
dik. Sadece, devlet, hükümet düzeyinde değil, Fransa'yla ilişkisi bulunan işadamlarımız bağlamın
da da harekete geçtik. Sayın Meclis Başkanımız, kendi muhatabına önemli bir duyuruda bulundu; 
Sayın Başbakanımız, Fransa Başbakanına mektup yazdı; benim, kendi Bakanlığım düzeyinde giri
şimlerim oldu, ayrıca, Paris Büyükelçimizin değişik Fransız makamlarıyla görüşmeleri oldu; fakat, 
bütün bunlar sonucu değiştirmedi yahut belki etkiledi, ama, değiştirmedi. 
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Bu arada, benim önemsediğim, Fransız Dışişleri Bakanıyla bir görüşmem oldu ve burada, me

seleyi nasıl tahlil ettiğimizi, bu yapılan hareketin ne gibi sonuçlara yol açacağını kendisine anlattık. 
Sonuçta, iki türlü de yorumlanabilir; 29 milletvekilinin hazır bulunabildiği bir toplantıda bu 

karar alındı; bir bakıma denilebilir ki, işte, nihayet 29 milletvekiliyle karar alındı; ancak, gerçi, hu
kukî sonuç değişmez, isterse 10 milletvekiliyle karar alınsın. Bir başka bakıma da, 500 kişilik bir 
parlamentoda Türkiye'nin haklılığını savunacak 30 milletvekilinin çıkmamış olması açısından da, 
bu 29 kişiyle alınan karar yorumlanabilir. 

Kararla ilgili olarak, bizim Bakanlığımızın tahlilini, hemen, karar gününde açıkladım ye bu 
Millî Meclisin, soykırımının tanınması şeklindeki bir yasa önerisi metnini kabulü, yaratacağı so
nuçlar açısından fevkalade düşündürücüdür; bunu açıkladık ve yol açacağı gelişmelerin terörü 
özendirecek olmasını vurguladık. Geçmişte, 34 diplomatımızı şehit etmiş teröristleri, onların ben
zerlerini, uzantılarını yüreklendirecek bir karar aldıklarını -ki, bunları, ben, aynı zamanda Fransa 
Dışişleri Bakanına da anlatmıştım- ve Türkiye'ye karşı ırkçı terörü körükleyen, ırkçılığı özendiren 
bir karar olduğunu ve bunu, şiddetle kınadığımızı belirttik. Ayrıca, Fransa'yla aramızdaki olumlu 
gelişen ilişkileri torpilleyen bir kararı Millî Meclisin almış bulunduğunu ve bu yaklaşımın, Fransız 
halkının çoğunluğunca benimsenmeyeceği değerlendirmemizi belirttik. Ayrıca, bunu, Fransız Dı
şişleri Bakanına da söyledik; dedik ki: Sizin bu kararınızdan sonra, Meclisinizin bu kararından son
ra, Fransa'daki diplomatlarımız, dış temsilcilerimiz ve hatta 300 bine yaklaşan insanlarımız, belli 
bir tehdidin altına sokulmaktadır; bu konuda, çok daha dikkatli, özenli davranmanızı istiyoruz. Ay
rıca, gereken önlemlerin alınması için, kendi teşkilatımızı harekete geçirdik. 

Şimdi, bundan sonrası ne olabilir: Fransız yasaları yahut Anayasası çerçevesinde, bundan son
ra, konunun Fransız Senatosuna gönderilmesi ve Senatoda tartışılması bekleniyor. Bu, önümüzde
ki günlerde gerçekleşebilir. Daha olası gözüken, bunun, haziran ayının sonunda, 29 Haziranda gö
rüşülebilmesi. Ona, ayrıca değineceğim. İhtimal ne ölçüdedir, bilemem; ama, eğer, Fransa, özellik
le Fransız senatörleri, Fransız kamuoyu, Fransız Hükümeti ve Fransız Cumhurbaşkanı aklıselimin 
yoluna yönelirlerse, o zaman, belki, bu gidiş de kendileri tarafından önlenebilir. 

Bu aşamada bizim yaklaşımımız ve bizim yaptığımız: Hem devletimizin görevli organları hem 
sivil toplum örgütleri, Fransa'yla ilişkili olan çevreler ve tabiî, en başta Millet Meclisimiz, Millet 
Meclisimizde bu konuda tecrübesi olan arkadaşlarımız, bir bütün olarak, yoğun bir çalışma içinde
yiz -demin belirttiğim gibi, zaten, bu çalışmayı başlatmıştık- ve Fransa'ya, yaptığı yanlıştan dön
mesinin çok daha doğru olacağını her kanaldan telkin etmekteyiz. Önümüzdeki günlerde, bu çaba
larımız yoğunlaşarak artacak; yazılı metinlerle, yüz yüze temaslarla bu çalışmalarımızı devam et
tiriyoruz. Burada, bunun yanı sıra, Fransa'daki bütün makamlara, kendi yapmaları gerekeni, kendi 
sorumluluk paylarını hatırlatıyoruz. 

Evet, Fransa'daki son tahlilde -bir meclisin kararıdır, bir parlamento olayıdır; fakat- biz, bu 
yanlışın önlenmesi yolunda, Fransız Hükümetinin daha gayretli olabileceği kanaatindeyiz ve Fran
sız Hükümeti, önümüzdeki günlerde -tabiî ki, parlamentoya hükmedemez bir hükümet; ama- Par
lamentosundaki yanlışların düzeltilmesine kendi katkısını getirebilir düşüncesindeyiz. Nitekim, 
bunları, sürekli olarak telkin ediyoruz. Ankara'daki Fransa Büyükelçisiyle de bu telkinimizi devam 
ettirmekteyiz. 

Bizim Fransız tarafına söylediğimiz şudur: Bu karar sonrasında, Fransa ile Türkiye'nin ger
çekten üst düzeyde olan ekonomik ve siyasî ilişkileri -biz istesek de, istemesek de- geçmişteki dü
zeyini muhafaza edemeyecektir; bunu herkesin görmesi lazım; çünkü, eğer, siz, kendi parlamento
nuzda, bir ülkeye karşı fevkalade haksız girişimi gerçekleştirirseniz, üstelik bu haksızlığın önlen
mesi yolunda diğer Fransız makamlarının gerekli gayreti göstermediği gibi bir de izleniminiz var
sa, o takdirde, ilişkilerin bundan etkilenmemesi düşünülemez. 
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Burada, son olarak değinmek istediğim birkaç konu var. Bir defa, bizim, Türkiyemizin çeşitli 

sorumlularının belirttiği gibi, tarihî olayların değerlendirilmesi, tarihin yargılanması, tarihçilere ait 
bir olgudur; bu, siyasîlerin işi değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim. 

Tamam efendim, size 20 dakika süre vermem lazım, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM (Devamla) - Zaten bitiriyorum; sağ olun. 

İkincisi, Türkiye'ye izafe edilen bazı noktalar tümüyle haksızdır ve yanlıştır. Biz, tarihimizle 
barışık olan bir memleketiz. Bugün, geriye baktığımızda, herkesin tarihinde olduğu gibi bizim ta
rihimizde de, çok da doğru olmamış diyebileceğimiz hadiseler bulunabilir; fakat, özellikle, Fransız 
Meclisinin atıfta bulunduğu olaylar, çok büyük ölçüde yalana ve yanlışa dayalıdır, siyasî istismar 
için abartılmış ve dünyaya saptırılarak yansıtılmış olaylardır. Bazı Fransız milletvekilleri, onun bi
le farkında değil. Kaldı ki, bu olaylara ilişkin bütün arşivleri, biz, Türkiye olarak, dünyaya açtık; 
Osmanlı arşivlerini, bu konuyla bağlantılı bütün arşivleri açtık. Hatta, Ermenistan'dan bilim adam
ları gelip, bizim arşivlerimiz üzerinde çalışma yapıyorlar. Bizim, kimseden saklayacak bir şeyimiz 
yoktur; kimseden korkmamıza bir neden yoktur. Biz, bütün hadiseleri, olanca gerçekliğiyle, tarihî 
gerçekliğiyle dünyaya açabilmiş bir milletiz. 

Üçüncü değineceğim husus, Türkiye'ye karşı terör olgusunun körüklenmesi ve bazı milletve
killerinin, yabancı milletvekillerinin, bu tırmanışa kendi katkısını -isteyerek istemeyerek- getirmiş 
olmasıdır. Bunun altını ısrarla çiziyorum ve bunu, devamlı olarak, karşı tarafa, Fransızlara duyur
maktayız. 

Nihayet, bu terör olgusunun bir başka boyutu da, Ermenistan'daki yeni hükümetin, teröre dö
nük gayet anlayışlı bir politika içine girmesidir; başlıca yöntem olarak şiddeti, ırkçılığı benimsemiş 
bir partinin -ki bu parti önceki hükümet döneminde yasaklanmıştı- yeniden, yasaklıdan çıkarılıp 
meşruiyete kavuşturulmuş olmasıdır. 

Son olarak da, herkesin şunu bilmesini istiyorum: Türkiye olarak biz, yıllardan beri, büyüme
nin, demokratikleşmenin, daha iyiye gitmenin çabası içindeyiz. Bu, sadece bir çaba değildir; aynı 
zamanda, gerçekleşmekte olan bir olgudur. Türkiye olarak biz, 21 inci Yüzyılın en güçlü devletle
rinden, dünyadaki en güçlü devletlerinden biri olmanın çok ciddî adayıyız ve muhtemelen, büyük 
bir ihtimalle de bunu gerçekleştireceğiz. Yani, kimse, bizi, böyle yanlış sözlerle, sözde tasarılarla 
ürkütemez; kimse, Türkiye'nin iradesini, kimse, Türkiye'nin, demokrasi, barış istikametindeki, 
ekonomiyi büyütme istikametindeki yürüyüşünü geciktiremez. Biz, üzerimize gelen haksızlıklar, 
saldırılar ne olursa olsun, kendi yolumuzda, demokrasinin, barışın ve gelişmenin yolunda ilerleye
ceğiz. Bunda kararlıyız ve bunu yapacak gücümüz mevcuttur. 

Bu düşüncelerle, Meclisimizin, Hükümetimize, bu yönde göstereceği yönlendirmeleri, bu yön
de tutacağı ışığı, bu yönde getireceği öneriyi, talimatı bekleyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Bakan Hükümet adına Meclise gündemdışı bilgi verdiği için gruplara söz hakkı doğ
muştur. 

Grupları adına, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan, Fazilet Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Sılay, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ertugay ve Demokratik Sol Parti 
Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal söz istemişlerdir. 
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Kişisel olarak da, Sayın Cemil Çiçek ve Sayın Muhsin Yazıcıoğlu söz istemişlerdir. Kişisel 

olarak bir kişiye söz vereceğim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İnan; buyurun efendim. (ANAP ve DSP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Dışişleri Sayın Bakanımızın, Fransız Parlamentosunda geçen hafta alınan talihsiz karar hakkında 
Yüce Meclise bilgi sunmasını ve Hükümetimizin bu alanda aldığı tedbirler ve attığı adımlar hak
kındaki bilgileri memnuniyetle, teşekkürle ve takdirle karşılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, olayı, sadece Fransa'daki 300 bini aşkın Ermeni lobisinin siyasî mak
satlarla geliştirdiği bir hareket ve bunun neticesi, 29 milletvekilinin kararıyla çıkmış bir tedbir ola
rak, Türkiye'yi kınama hareketi olarak değerlendirmek eksik olur, yanlış olur; bu, çok yönlü bir ko
nudur ve çok derinliğine bakılması lazımdır. 

Sayın Hükümet, eminim ki, bunun arkasındaki asıl stratejinin ve hedeflerinin takipçisi olma
ya devam edecektir. (Gürütül er) 

Herhalde çok daha önemli konular var değerli arkadaşlarım!.. 

BAŞKAN - Efendim, siz devam edin, ben sustururum. 
Arkadaşlar, lütfen sükûnetle dinleyelim. 
KAMRAN İNAN (Devamla) - Kusura bakmayın; eğer, böyle bir günde, Yüce Meclis, Türk 

Milletinin kendisinden beklediği büyük beraberliği ve Fransa'nın hak ettiği şedit cevabı vermeye 
hazır değilse, bunda en çok biz üzülürüz, en çok da onlar sevinir. 

Değerli milletvekilleri, bizim Batılıların bir huyu var: Ayna kullanmazlar, kendilerine bak
mazlar, tarihlerine bakmazlar, kendileri dışındaki herkesi suçlu görürler. Avrupa'da bize suç yönel
tecek, bizde kabahat arayacak temizlikte sicili bulunan hiçbir memleket yoktur. (ANAP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) Bu kürsüden, Osmanlı İmparatorluğunun tarihî ve diplomatik ilişki kur
duğu, ilk daimî büyükelçilik kurduğu Fransa milletini yaralamak istemiyoruz; ama, nihayet, onlar 
da dönüp baksınlar... 1 milyon insan, daha 1950'lerde Cezayir'de katledilmedi mi?! (DYP ve DSP 
sıralarından alkışlar) O dönemde dahi, Türkiye, Fransa'yla olan dostluğuna verdiği önem dolayı
sıyla, belki, Cezayir karşısında gerekli vazifesini yapmamıştır ve tenkitler de olmuştur. 

Daha sonrası -daha son zamanlarda münakaşası cereyan ediyor siyasî çevrelerde, Birleşmiş 
Milletlerde- Ruanda'da geçen sene yapılan soykırımda Fransız hükümetlerinin rolü ve parmağının 
bulunduğu iddiası ortada; daha bu taze olarak duruyor. İkinci Dünya Savaşından sonra, Fransızlar, 
işbirlikçi iddiasıyla, hiçbir mahkeme ve hâkim önüne çıkarmadan 40 bin kişiyi kurşuna dizdiler ve 
bunlar, bugün insan hakları dersleri veriyorlar. 

Bize gelinceye ve bundan seksen, doksan, yüz yıl öncesine dönünceye kadar, acaba, Fransız 
Parlamentosu, daha Uç sene önce, Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek'te yapılan katliama dönüp 
de baksaydı, daha iyi olmaz mıydı?! (DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 250 bini aşkın insan, ora
da öldürülmedi mi, katledilmedi mi?! Bunda, bir ölçüde, İngilizlerle beraber Fransızların da güna
hının bulunduğunu kabul etmek lazım. Daha bir hafta evvel, bu katliamların bir nevi kasabı duru
munda olan Karadziç'e, yakalanmak üzereyken, kaçması için bilgi verenler, Fransız subayları de
ğil mi?! Bu vesileyle, Fransa'daki Filozof Henry Bernard Levy, Alain Juppe ile konuşmasında 
"Avrupa'nın göbeğinde bu katliamın devamı, bizim medeniyetimize ve insan haklarına indirilen 
büyük bir darbedir" dediğinde aldığı cevap "Yani, nereye varmak istiyorsunuz? Avrupa'nın göbe
ğinde bir Müslüman devletin doğuşuna müsaade mi edelim?"diyor. 
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Bu, çok anlamlıdır; bu, aslında, bugün atılan adımın, bir bakıma işareti ve mesajı olmaktadır. 

Bu, aslında, Türkiye'nin Avrupa Birliği dışında tutulmasının da bir izahı olmaktadır. Türkiye'nin, 
bunları görmesi ve okuması lazım. 

Değerli milletvekilleri, Fransa ve Avrupa, bilhassa, dengelerin değişmesi ve Doğu-Batı siste
minin ortadan kalkmasıyla, yeni stratejiler peşinde; bu stratejinin de belkemiğini enerji oluşturmak
tadır. Arap Yarımadasından alın; Irak, İran üzerinden Hazar Denizi, Kafkaslar, Orta Asya, Kaza
kistan, Çin sınırına kadar, diktörgen içerisinde 16 Müslüman memleket, bugün, dünya petrol re
zervlerinin 3/4'ünü ve doğal gaz rezervlerinin de 1/3'ini bulundurmaktadır ve bugün dünyadaki asıl 
kuvvet dengeleri, menfaat çatışması ve stratejisi, buna yöneliktir. Fransa, bunun arayışı içerisindedir. 

Ortadoğu'da, daha dün, Sayın Chirac Beyrut'ta idi. Oradan Suriye'ye mesaj verdi ki, geçen se
ne, terörizmi en çok destekleyen bir memleket olan Şam'ı ziyaret etmişti; bu sefer, yine, Yukarı 
Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu mesajını verdi. Kendisi Beyrut'ta iken, Suriye'yle ilişki
leri geliştirirken, Fransız eski Devlet Başkanı Giscard D'Estaing, İran'ı ziyaret ediyor, onlarla te
mas edivor ve bu defa, Fransız Parlamentosunun hareketiyle, Ermenistan üzerinden bir köprü ku
rarak Kafkaslar'a girmek gibi bir stratejinin bir ayağı olarak görülmek gerekir ki, bizim Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ziyaretini iade konusunda henüz bir tarih tespit edilmemiş bulunmasına rağ
men, Başkan Chirac'ın eylül ayında Erivan'ı ziyareti kararlaştırılmış bulunmaktadır. Meseleleri bu 
konteks (context) içerisine oturttuğunuz zaman, asıl amacın ne olduğu ortaya çıkıyor. 

Yine, meseleyi, sadece 29 milletvekili ve bunu, bir nevi siyasî yatırım hesabına bağlamak ha
talı olur; burada Fransız Hükümetinin bilgisi de vardır. Zira, Fransız Anayasası, parlamentoda, ay
da bir defa ancak milletvekillerinin sunduğu teklifler üzerinde özel gündemli müzakere imkânı ta
nımıştır; ama, orada dahi, Başkanlık Divanında, Fransa Devletinin menfaatlarına aykırı bir teklif 
bulunduğu takdirde, Hükümet, bunları önleyebilmek imkân ve gücüne sahiptir; bunu vermiştir ana
yasaları. Kullanmadı, neden kullanmadı; çünkü, güttüğü politikaya uygundur. Bunu bize ilk defa 
yapmıyor Fransızlar. Bunu, 1970'lerde, yine bir sosyalist iktidar döneminde, Fransa'da, Ermeni te
rörizminin en yüksek seviyeye geldiği ve Fransız Meclisi bu kararı alırken, aslında, Paris'te, Fran
sız Devletinin koruması altında bulunan büyükelçimizin güpegündüz katledilmesinin hatırası önün
de utanmaları lazımdı; Şanzelize Caddesinde, güpegündüz öldürülen turizm bürosu müdürümüzün 
hatırası önünde utanmaları lazımdı; evine giderken, asansör kapısında yaralanan basın müşavirimi
zin akan kanları önünde utanması lazımdı. (ANAP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

O dönemde, Fransa'nın İçişleri Bakanı ve Marsilya Belediye Başkanı olan Gaston de Ferre'in, 
aslında, devlet münasebetlerinde büyük bir utanç ve ayıp sayılacak olan bir hareketi oldu; Ermeni 
teröristlerle bir uzlaşma yaptı "Fransa menfaatlarına dokunmamak kaydıyla, Fransa topraklan üze
rinde Türkiye'ye karşı bütün hareketlerde serbestsiniz" dedi ve bunu yaptılar. Nereye kadar yaptı
lar: Ta ki, Orly Havaalanında, Türk Hava Yolları Bürosuna bombalı saldırı neticesinde 12 Fransı-
zın öldürülmesiyle gözleri bir ölçüde açıldı. Daha sonra Fransa'nın "Siyah Eylül" denilen, bizzat 
kendi içindeki terörizmin, aksion dirtct'in gelişmeleriyle, Fransa, terörizmi keşfetmeye başladı. Bi
naenaleyh, bize karşı bu hareketleri, ilk defa olmamaktadır. 

Peki, bununla Ermenistan'a hizmet mi ediyorlar? Bakınız, Ermenistan Devleti, diğer eski cum
huriyetlerle beraber doğduğunda, ilk tanıyan memleketlerden biri Türkiye olmuştur, komşu olduğu 
içindir ve Türkiye, aslında, kendilerine kara ve hava koridoru açmıştır. Sonraki gelişmeler, Azer
baycan üzerindeki tecavüzü, işgali neticesinde kara koridoru kapatılmış, hava koridoru kapanmış, 
sonra açılmış. Daha da ne yapılmıştır: Bundan dört sene evvel, zamanın sayın hükümeti, Ermenis
tan'ın içine düştüğü güçlük karşısında, bizim muhalefet olarak tenkitlerimize rağmen, 100 bin ton 
buğday göndermiştir ve bizim aradığımız, aslında, kendileriyle uzlaşma ve iyi komşuluk ve barış 
içinde yaşamaktır. 
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Ortadoğu tarihinin en yetkili otoritesi olan Bernard Levy, 1993'te Le Monde Gazetesinde yaz

dığı bir makalesinde "Ermeni iddialarını destekleyecek, tarihî, ciddî hiçbir belge yoktur" diyor. Ha
dise sadece savaş sırasında Rusların Türkiye'ye tecavüzü karşısında, Ermenilerin, o bölgede Rus
larla işbirliği yapmak suretiyle, mahallî insanlara karşı giriştiği zulüm ve katliamdan doğma bir 
içihtilaf olarak tezahür etmekte ve bunun neticesinde de, Ermenileri o bölgeden çıkarma amacı ve 
politikasıyla, bu neticelerin, bu, her iki tarafın da bir ölçüde kayıplarının doğduğunu ifade etmek
tedir; ama, o zaman da, kendisini, mahkemeye verdiler. Fransız mahkemelerine verilen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnan, süreniz bitti, 2 dakika eksüre veriyorum; lütfen bitirin efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) - Lütfediyorsunuz. 
...ve Fransız adaleti de, bu tarihî hakikatleri beyan eden şahsı, 10 bin Franga mahkûm etti. 
Binaenaleyh, bu zincirleri iyi okumak lazımdır. Bizim, tarihimizden gelme aşırı bir iyiniyeti-

miz vardır; inanmak ve karşı taraftakine derhal bir dost damgasını yapıştırmak. Bu böyle olmuyor. 
Değerli milletvekilleri, son zamanlarda, Almanya'nın bize karşı hırçınlaşması, Fransız Mecli

sinin attığı bu adım, Güney Kıbrıs'a yerleştirilmesi planlanan ve yakında yerleştirileceği ifade ve 
beyan edilen Rusların S-300 füzeleri ile radarlar arasında bir irtibat bulunduğunu ve Ortodoks ki
liseler çemberinin Türkiye etrafında oluşturulmasının da bununla irtibatlı bulunduğunu, Ermenis
tan'a, Rusların, milletlerarası anlaşmaları çiğneyerek 1 milyar dolarlık askerî malzeme yığmasının 
bir hedefi bulunduğunu, Ruslar ile Ermenistan arasında askerî işbirliği anlaşması yapıldığı, bir tü
men asker yerleştirildiği ve savaş uçaklarının Ermenistan havaalanlarına yerleştiği hadisesi vardır 
ve nihayet, Ermenistan'da bir iç darbeyle, mutedillerin Petrosyan'ı uzaklaştırması suretiyle Robert 
Koçaryan'ın getirilmesi ve Daşnak Milliyetçi Partisinin yeniden kurulması ve faaliyetlerine izin 
verilmesi ve bunun Avrupa uzantıları hadisesi vardır. Binaenaleyh, Türkiye, aslında, bunları, ken
di stratejisi bakımından göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Bütün bunların yapılmasının 
temelinde.de şu vardır: Türkiye, bulunduğu yerde büyüyen bir devlettir ve yeni dengelerde, yeni 
stratejilerde eğer Türkiye'nin yolunu şu sırada kesmez ve Türkiye'yi darboğazlara sokmazsak, ya
rın, Türkiye, o bölgede ve ötesinde, bilhassa enerji koridoru olması itibariyle, Batının menfaatları-
nı haleldar edebilir endişesi vardır, rakip olabilme endişesi vardır. 

Bu Mayısın 26'sında Barselona'da yapılan Kuzey Atlantik Asamblesi önünde konuşan Ame
rikalıların meşhur Brzezinski'si, konuşmasının üçte birinde, Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki strate
jik önemini ve dengelerdeki büyük rolünü anlattı ve Avrupalılar, biraz endişe ve dehşetle kendisi
ni takip ettiler. Türkiye'nin Avrasya'ya ve demin belirttiğim dörtgen içindeki enerji kanallarına 
olan yakınlığı ve girişi ve oradaki tarihî varlığı, mevcudiyeti ve etnik bakımdan, dinî bakımdan ora
daki varlığı bazı çevreleri rahatsız ediyor; ama, Brzezinski kendilerine "eğer aklınız varsa, Türki
ye'yi dışarıda bırakmak değil, Türkiye'yi yanınıza almak, Avrupa Birliğine almak... Bu, sizin men-
faatınızadır; ama, bunu yapmazsanız, Türkiye'nin alternatifleri çoktur. Türkiye sizsiz daha kuvvet
lidir ve daha da büyük işler yapabilir" dedi ve kendilerine gidip teşekkür ettim. Bu realiteyi bizim 
de görmemiz lazımdır. 

Yalnız, şu sırada ve bu vesileyle bir noktayı işaret etmek lazım: Aslında, Fransız Parlamento
sunun attığı bu çirkin adım ve bunun arkasındaki hedefler ve stratejiler, Almanların bize karşı za
manlama olarak hırçınlığını böyle bir dönemde artırması, Güney Kıbrıs'ta Rus varlığı ve radarla
rın da füzeler yanında yerleştirilmesi suretiyle Akdenizdeki bütün hava trafiği ve komünikasyonu
nun kontrol edilebilir hale getirilmesi -ki, bunu, NATO Askerî Komite Başkanı General Na-
umann'a sual olarak sorduğum da "en çok korktuğumuz hadise bu radarlardır" demişti- bunlar ara
sındaki irtibatın ve bunun kime yönelik olduğunu, partiler olarak, Meclis olarak ve devlet, millet 
olarak görmemiz lazım. 
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Bütün bunlar, böyle bir dönemde, biraz, Türkiye'nin sergilediği iç manzaradan kaynaklan

maktadır, biraz güç almaktadır; bunu aşmak lazım. İç ihtilaflarımızı her zaman görüşebiliriz; de
mokrasinin asıl temeli, görüş ayrılıklarıdır; ama, iç ihtilaflarımızı Türkiye'yi dışarıda zayıflatacak 
noktalara getirmeye hiçbirimizin hakkı yoktur... (Alkışlar) ... hiçbirimizin ve bunu her dönemde 
söyledim, burada tekrar edeceğim: Hükümetleri vurmak uğruna devleti vurmaktan kaçınmak la
zımdır. (Alkışlar) Burada, bu yanlışı hep yapıyoruz. Bizim, aslında, muhalefet anlayışımız her dö
nemde biraz eksik olmuştur; devamlı tökezletmek... Tökezlenecek olan kimdir; Türkiye Cumhuri
yetinin bir hükümetidir; tökezlenecek olan dolayısıyla kendiniz olacaksınız. 

Böyle bir dönemde, bizim, dünyaya bilhassa bu vesileyle bir bütünlük göstermemiz, beraber
lik göstermemiz lazım ve aslında onları korkutan da budur, bütünlük ve beraberliğimiz hadisesidir 
ve şunu da size arz edeyim: Bütün bu güçlükleri Türkiye aşabilecek kuvvettedir; bundan en ufak 
endişeniz olmasın ve bu kuvvettir ki, aslında bunları harekete geçiriyor ve rahatsız ediyor, ürkütü
yor; yeter ki biz, birlik ve beraberliğimizi, bütünlüğümüzü devam ettirelim; yeter ki biz, ekonomik 
kalkınmamız ve potansiyelimizi azamî düzeye çıkaralım; yeter ki biz, savunmamızda en ufak bir 
ihmal göstermeydim ve yeter ki biz, iç siyasî çekişmelerle ve kavgalarla, dışa karşı, bir anemi, bir za
af işareti ve mesajı sergilemeyelim. Bunları aşmamız lazımdır. Tarih boyunca, bu Meclis ve Türk Mil
leti, bunu daima aşmıştır; bugün de aşacaktır; yarın da aşacaktır; bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

Eğer, Avrupa'da bu adımı en son atmasını beklediğimiz Fransa dahi bu adımı atabiliyorsa, bu
nun arkasından çok daha ciddî adımların ve planların geleceğini düşünmemiz lazımdır. Fransa, bel
ki şunu hesaba katmıyordun Kısa vadeli olarak Ermenistan'dan -ki, 3,5 milyon nüfuslu Ermenis
tan'dan ne alacağını da doğrusu anlayamıyorum- sağlayabileceği stratejik menfaat mukabilinde 
milyar ve milyar dolarlık ekonomik zarara uğrar ve nihayet, Ermenistan'ın, değişemeyecek bir ger
çeği yeniden aklına getirmesi lazımdır; karadan, havadan ve denizden dışarıya çıkışı bana bağlıdır; 
karayla kaplı bir devlettir, benim komşumdur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İnan, sürenizi epey aştınız, rica ediyorum... 

KÂMRAN İNAN (Devamla)-Bitiriyorum. 
Ben, bugün 65, yarın 75-100 milyona gelen bir devletim; binaenaleyh, küçük hayaller; bir ne

vi, benim doğumda bir başka Yunanistan meydana getirmek ve doğudan ve batıdan Türkiye'yi âde
ta kıskaç içine almak gibi bir politikanın takipçilerinin de hevesleri kursaklarında kalır değerli mil
letvekilleri; bunu, bütün dünyaya komplekssiz anlatmamız lazımdır. Kızgınlığa lüzum yok; soğuk
kanlı olarak, millî menfaatlarımızı önplanda tutarak ve bilhassa iç bütünlüğümüzü önplana çıkara
rak ve milletimizin de aldığı bu yaraları tamir edecek şekilde, bugün bir bütünlük halinde hazırla
nan metni de ittifakla kabul etmek suretiyle Fransız Parlamentosunun bu ayıbını kendilerinin önü
ne koymamız lazımdır; bu ayıp, kendi medeniyeti ve demokrasisiyle övünen Fransa için yeter. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnan. 
Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Sılay; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Sayın Sılay, süreniz 10 dakika efendim. 

FP G1İUBU ADINA MEHMET SILAY (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; Sayın Bakanımızın ve değerli milletvekili arkadaşımızın az önce açıklıkla ifade buyurduk
ları ve hepinizin endişeyle izlediği gibi,Fransız Ulusal Meclisinde, sürekli bir yalan propaganda 
ürünü olan, Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını içeren yasa teklifi, maalesef kabul edildi. 
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Elbette, bu iddia, doğru değildi, tarihî hakikatleri saptırmaktı, gerçekleri tahrip idi ve şüphe

siz, düzeltilinceye kadar, Türk-Fransız ilişkilerinde bir yara olarak kalacaktır. 

Bu çarpık karar, az önce ifade edildiği tarzda, 577 sandalyeli Fransız Parlamentosunda sadece 
29 oyla alınmıştır. Eğer, oylamadan önce hariciyemizin etkili bir lobi çalışması olsaydı, yasa geç-
meyebilirdi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM (Kayseri) - Hadi canım sende!.. 

MEHMET SILAY (Devamla) -Ancak, bugün, bir millî dava karşısında, muhalif-muvafık, ay
nı tavrı ve aynı duyarlılığı birlik içinde gösterme mecburiyetimiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, görüşlerine başvurulan, başta İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Profesör Sayın Mustafa Erkal ve konunun uzmanı bilim adamlarınca "olay, kesinlikle soykırım de
ğil; Birinci Cihan Savaşında, Ermeni vatandaşların bir kısmının güvenli bölgelere tehciridir, göçü
dür" görüşü egemendir. 

Yine ifade edildi; 1993'te, Le Monde'ta, Profesör Bernard Levy'nin tespitleri, diğer özgür ta
rihçilerin görüşünü destekliyor. Levy diyor ki: "Osmanlıların Ermenilere karşı kitlesel veya parsi-
yel bir imha planı olduğunu gösteren, geçerli bir kanıt veya belge yoktur. Üstelik, Türklerin, tehcir 
konusunda, yani, Ermenilerin, sürmekte olan savaş alanından alınarak, başka güvenli yerlere -me
sela Halep'e, Beyrut'a- göç ettirilmesinde meşru sebepleri vardır. Çünkü, Ermeniler, Türkiye'yi iş
gal etmekte olan Rusya ile ittifak halinde olup, Türklere karşı çarpışıyorlardı ve cephedeki Meh
metçiği, orduyu arkadan vuruyorlardı." 

Arkadaşlarım, gerçek böyleyken, şimdi, Fransa Parlamentosunda bu yasanın kabulü, fanatik 
Taşnakların cinayetlerini legalize etme yolundadır. Konu, Birleşmiş Milletlere götürülecektir. Bu
nu tazminat davaları izleyecek, hatta Ağrı'yı, Van'ı, Adana'yı, Hatay'ı isteyecekler, Türkiye'den 
toprak isteyeceklerdir. Bu doğrultuda, Fransız Parlamentosu, yalnız şovenist Koçaryan'ın yahut 
Levon Ter Petrosyan'ın değil, Fransa'da yaşayan küçük bir Ermeni diasporasının kötü niyetlerine 
de taşeronluk yapmıştır. Bu nedenle, halkımız, basınımız ve Meclisimiz tarafından, Fransa'ya kar
şı caydırıcı tedbir ve tepkilerin ortaya konulması doğaldır. 

Peki, arkadaşlarım, şimdi, teenni içerisinde ve soğukkanlılıkla ne yapmalıyız: Fransız Ulusal 
Meclisinde kabul edilen Ermeni Soykırım Yasa Teklifinin, Fransız Senatosunda reddedilmesi için, 
etkin bir lobi faaliyeti başlatılmalıdır. Hükümet, bu girişimde biraz gecikmiştir. Mektup yazmak, 
rica etmek, kınamak, elbette, takdir edersiniz, çare değildir. Ancak, siyasîler kadar, bugün bulun
duğumuz noktada, Türk işadamlarına görev düşmektedir. Türkiye'de iş yapan Fransızlarla yeni 
ekonomik bağlantılar kesilmelidir. Fransa patenti, ihalelere sokulmamalıdır ve bir adım daha ata
rak diyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Fransayla ilgili, mütekabiliyet esasına göre eş
değer tasarılar geçirilmelidir. Çünkü, Fransa'da sömürge dönemi alışkanlıkları hâlâ devam etmektedir. 

Bakın, Cezayir'de, değişik tarihlerde Fransa'nın silahstz'halka yönelik kitlesel kıyımları, terör 
ve soykırımları hâlâ hafızalardadır. Bakın, tekrar hatırlayın, Atlas Dağlarına indirilen lejyoneıieri 
hatırlayın, paraşütçü birliklerini hatırlayın; çocuk ve kadın demeden binlerce masum Cezayirliyi 
katledişlerini hatırlayın ve yine Fransa, demokratik seçimle iktidara gelen bir partinin Cezayir do-
ğalgazını devletleştirme projeleri üzerine, seçimleri geçersiz kıldırıp, Fransız harp akademilerinde 
sömürge kültürüyle yetiştirdiği General Halit Nezzar'a ihtilal yaptırmıştır. 

Fransa'nın çıkarları doğrultusunda Cezayir'de hâlâ katliamlar sürmektedir. 
Yine, Fransa, dünyanın gözünden kaçırmaya çalıştığı Korsika'da ve Alsas Loren koridorunda 

yaşayan etnisiteye karşı bir kültürel terör ve asimilasyonu sürdürmektedir. • 
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Orta Afrika'da 1 milyon masumun öldürülmesinde, Hutuların da ellerinde Fransız silahı, Tut-

silerin de ellerinde Fransız silahlan vardır. Afrika'da yaşanan bu soykırımın arkasında, yine Fran
sız silah tröstlerinin kanlı elleri vardır. 

Birleşmiş Milletlerin bütün uyarılarına rağmen, tıpkı Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı 
gibi, Fransa, Pasifıkte nükleer denemelerini aralıksız sürdürmüştür ve bugün, patlamalara yakın 
adalarda, yaygın cilt kanseri ile sakat doğumların sorumlusu Fransa'dır. 

Değerli milletvekilleri, biz, bugün, Yüce Meclise, eşdeğer yasa teklifimizi takdim edeceğiz; 
ben, kabulünü umar, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sılay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Ertugay; buyurun efendim. 

Sureniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Fransa Parlamentosu Alt Meclisinin sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili olarak 29.5.1998 tari-
htrıdçjcabul ettiği yasa teklifine ilişkin, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üze
re söz^almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Hiçbir ilmî belgeye dayanmayan, tarihe karşı en büyük saygısızlık olan bu kararıyla, Fransa 
Parlamentosu "belgelere dayanmadan, tarih adına açıklama yapılamaz, hiçbir yorum getirilemez, 
kanunla tarih yazılamaz" gerçeğini gözardı ederek, büyük bir sorumsuzluk örneği sergilemiş, ko
nuyu iç siyaset malzemesi yaparak, milletimize karşı düşmanca bir tutum ortaya koymuştur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ve Ermeni mezaliminin bütün acılarını yoğun olarak yaşa
mış bir ilin milletvekili olarak, bu tavrı nefretle kınayarak sözlerime başlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Bu karar, Fransa'nın, Ermenistan'da yeni işbaşına gelen ve Türk düşmanlığını körükleyerek 
ayakta durmaya çalışan yöneticilerin etkisinde kalarak ve sömürücü, emperyalist siyasetinin bir so
nucu olarak alınmıştır. Zamanlama itibariyle dikkat edildiğinde, Ermenistan'da Petrosyan'ın gidip 
Köçaryan'ın geldiği bir dönemde Fransa Parlamentosunun aldığı bu kararın, tarihî değil, gerçekçi 
değil, tamamen siyasî bir zamanlama oyunu, Sevr oyununu sahnelemeye yönelik ciddî bir siyasî 
tezgâh olduğunu gayet açıkça görürüz. Bu, Sevr'i yeniden hortlatmak isteyen Fransa'nın yeni bir 
oyunudur. Bugün, olayın aslını araştırma zahmetine katlanacak her tarihçi ve bilim adamı, olayla
rın nasıl tahrip edilip çarpıtıldığını, soykırıma uğrayanların Ermeniler değil Türkler olduğunu ko
layca görecektir. ' 

Amerikalı ünlü tarihçi Bernard Levy, 16 Kasım 1994'te Le Monde Gazetesine verdiği müla
katında, sözde Ermeni soykırım iddialarına karşı "bu, Ermenilerin tarihi kendilerine göre yorumla-
masıdır, saptırması dır" diyerek, 24 Nisan 1915 hadisesini tarihî belgelerle açıklamıştır. Daha son
ra -biraz önce, kıymetli konuşmacı arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- Le Monde Gazetesi ve Ber
nard Levy aleyhine, Fransız mahkemelerinde, Fransa tarafından açılan dava reddedilmiş ve Ber
nard Lcvy'nin bu iddiası doğrulanmıştır. 

Bugün, Türk ve yabancı araştırmacıların hizmetine açılmış olan Başbakanlık Osmanlı arşivle
ri ile Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı arşivlerindeki binlerce bel
ge, doküman ve arkeolojik bulgular, Ermenilerin Türklere karşı yaptıkları zulüm ve katliamların 
binlerce örneğiyle doludur. 

İşte, bazı belgeler, tespitler ve tarihî gerçekler: 
Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Muş, Adıyaman ve birçok ilde Ermeniler tarafından katledilen 

Türklere ait yüze yakın toplu mezar ortaya çıkarılmıştır. Açılan bu mezarlarda binlerce ceset ve 
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bulgu ortaya çıkmıştır. İğdır'ın Oba Köyünde, Erzurum'un Alaca ve Yeşilyayla Köylerinde açılmış 
olan toplu mezarlardan çıkarılan ceset ve bulgular, Erzurum Müzesinde halen sergilenmektedir. 

Binlerce belgeden bir diğerinde, Üçüncü Ordu Komutanlığından Başkumandanlık vekâletine 
gönderilen 21 Mart 1916 tarihli yazıda, Erzurum'da yapılan mezalimle ilgili olarak, bakın, neler 
ifade ediliyor: "Düşman istilasına maruz kalan köylerden firar eden ahali, düşmanın ve bilhassa Er
meni efradının pek caniyane ve vahşiyane muamele irtikap ettiklerini, genç, çocuk ve kızları kal-. 
dırarak meçhul bir tarafa götürdüklerini, mal ve canlarına yağma ve ahyanen kahtı nüfus icra eyle
diklerini, namusa tecavüzün her tasavvur fevkinde bulunduğunu ifade eylemekte, menabiî bir muh-
telifeden alınan malumat da, buna müeyyid bulunmaktadır" şeklinde ifade edilmektedir. 

Erzurum, 1918 yılının başlarında, Ermeni katliamının bütün acılarını yaşamıştır. Bugün, Erzu
rum'da, hiçbir aile ve hane halkı yoktur ki, Ermeni mazaliminde şehit vermemiş, zulme uğrama
mış olsun. 

Taşnak ve Hınçak adlı Ermeni çetelerinin Alaca, Yeşil Yayla, Cınıs, Ilıca ve Tımar Köylerin
de, savunmasız, masum Türk ahaliye yönelik katliamları, o günleri yaşayanların hafızalarında tap
taze durmaktadır, 

Ayrıca, bu katliam mezarları, Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu bilimsel kazılarla, maddî bü
tün göstergeleriyle gün ışığına çıkarılmış ve bütün dünya kamuoyunun gözleri önüne sergilenmiştir. 

Vehip Paşa, 16 Şubat 1918'de, Başkumandanlık Vekâletine gönderdiği telgrafta "Bugün Er
zincan'a geldim, Çardaklı Boğazından Erzincan'a kadar olan bütün köyler, hatta bir kulübe bile 
sağlam kalmamak şartıyla tahrip edilmiş gördüm. Bahçelerin ağaçları kesilmiş, köylerden bir fert 
sağlam kalmamıştır. Ermenilerin Erzincan'da ika ettikleri fecayii, tarihî âlem, bugüne kadar kay
detmemiştir. Üç günden beri, Ermeniler tarafından öldürülüp meydanda kalan İslam cenazeleri top-
lattırılmaktadır. Şehit edilen bigünah masum halk arasında, memeden kesilmemiş çocuklar, 90 ya
şını ikmal etmiş ihtiyarlar, parçalanmış kadınlar vardır. Tedricen, bunların fotoğrafları aldırtmak
tadır" demektedir. 

Erzincan Mütarekesinden sonra, Kafkas Cephesini tamamıyla boşaltan Rus askerlerinin yeri
ni alan silahlı Ermeni çeteleri, Türklere karşı, akla hayale gelmeyecek işkence ve imha politikala
rı izlediler. Savunmasız insanlar, yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin acımasızca katledildiler. Ha
mile kadınların karınları süngülenerek bebekler çıkarıldı ve cesetler meydanlara terk edildi. İnsan
lar, topluca hapsedildikleri ev ve samanlıklarda ateşe verilerek cayır cayır yakıldı. Tarih, böyle bir 
hunharlığa ve vahşete bir daha tanık olmadı. 

Birinci Dünya Savaşında Rus saflarında yer alarak Türk Milletini sırtından hançerleyen Erme
nilerin bu tutumunu son derece tehlikeli bulan Türk Hükümeti, çoğunluğu Doğu Anadolu'dan ol
mak üzere, Ermenilerin, gerekli önlemleri aldıktan sonra, diğer bölgelere göç etmesine izin verdi. 
Bugün tehcir olayı diye bilinen ve savaş halindeki pek çok milletin uyguladığı bu tip önlem, dün
ya kamuoyuna, Ermeni propagandalarıyla, büyük bir haksızlık ve soykırım olarak tanıtılmıştır ve 
1,5 milyon Ermeni'nin Türkler tarafından katledildiği şeklinde yalan ve yanlış bilgiler yayılmıştır. 

Hal böyle iken, dönüp bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım: 
Osmanlı Devletinde, Ermeniler, yüzyıllarca askere alınmadı, savaşlarda ölmedi, devlete kan 

vergisi ödemedi; hep ticaretle ve sanatla uğraştı, refah ve zenginliğe kavuştu; bugün olduğu gibi 
dün de, kiliselerini ve okullarını, hiçbir baskıya uğramadan rahatlıkla kullandı. Osmanlı yönetimin
de en geniş hoşgörü Ermenilere gösterildi. Zaman içinde Ermenilerden 29 paşa, 22 bakan, 32 mil
letvekili, 7 büyükelçi, 11 konsolos, 11 üniversite hocası ve 11 üst düzey bürokrat, devlet hizmetin
de görev aldı. 
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Ermeniler, çeşitli ırk ve dine mensup gruplar gibi, Türk Milletinin hoşgörüsüyle barış içinde 

asırlarca içimizde yaşadılar ve bugün de yaşıyorlar. Bunları, Fransa ve Fransa Parlamentosu bilmi
yor mu?! Bunları çok iyi bildiklerini, biraz önceki saygıdeğer konuşmacıların ifadelerinden de Yü
ce Meclis bir kere daha anlamıştır. 

Peki, ne oldu da, bu insanlar, Türk Milletini arkadan vuracak kadar hunharlaştılar, hainleşti-
Ier? Bu sorunun cevabını, kötü niyetli, kısır düşünceli ve emperyalist bazı Batı ülkeleri ve siyaset
çilerinin, özellikle Fransa ve Yunanistan'ın kışkırtıcılığında bulabiliriz. 1915 - 1920 katliamında, 
1973 - 1984 yılları arasında 40'ı aşkın Türk diplomatının katledilmesinde-azmettiricileri, kışkırtı
cıları aynı adreste aramak gerekir. Eğer bu girişimiyle, Türkiye'nin, insanlık düşmanı bölücü terör 
belasını yenmesinden rahatsız olan Fransa, tekrar, Asala gibi Ermeni terör örgütlerini yüreklendi
rip, bu ülkenin başına yeni bir bela açmayı hedefliyor ise, yanılıyor; Türk millî mücadelesini, Ada-
na'yı, Antep'i, Maraş'ı unutmuş gözüküyor. Tarihte olduğu gibi, bundan sonra da, Türk Milletin
den hak ettiği şamarı yiyeceğinden hiç şüphesi olmasın! (DYP sıralarından alkışlar) 

Türk Milleti, dün Orly Havaalanında Asala'nın kanlı eylemleriyle canı yandığında avaz avaz 
bağıran Fransa'yı ibretle izlemektedir. Yine Türk Milleti, Azerbaycan'da zulme uğramış, yerinden, 
vatanından edilmiş yüzbinlerce insanın iniltisini duymayacak kadar sağırlaşmış, çürümüş vicdan
ları, Fransız Parlamentosunu ibretle izliyor. 

Sonuç olarak: Türk Milleti, tarih boyunca, bütün bu oyunları bozmuştur, bu son oyunu da bo
zacaktır; dünya durdukça da, bağımsızlığını ve saygın yerini hep koruyacaktır. Fakat, tarihî gerçek
ler bu kadar açık ve net iken, Fransız halkı, terör yanlısı damgasını yemiş olmanın rahatsızlığıyla, 
kendi temsilcilerini, tarihte, nefretle anacaktır. , 

Bu karara karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Hükümetin, siyasî partilerimizin 
gösterdiği hassasiyeti ve tepkileri elbette memnuniyetle karşılıyoruz; ancak, bundan sonra, özellik
le dışpolitikadaki gelişmelerden sonra, Almanya'dan sonra, Yunanistan'dan sonra, Kıbrıs'taki ge
lişmelerden sonra, Fransız Parlamentosunun aldığı bu karardan sonra, dış münasebetlerimizin, bu 
ülkelerle münasebetlerimizin yeniden gözden geçirilmesi, özellikle Fransa'yla ekonomik, sosyal ve 
kültürel her türlü ilişkinin ciddî bir şekilde tanzim edilmesi gerektiğini ve Yüce Parlamentonun ala
cağı tel'in kararına katıldığımızı, yürekten desteklediğimizi ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıla
rımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertugay. 

Söz sırası, DSP Grubu adına, Sayın Mümtaz Soysal'da. 

Sayın Soysal, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. ' 
DSP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; bugün, böyle bir karar dolayısıyla ne yaparsak yapalım, Fransa'yı ne kadar kınarsak kınaya
lım, bilelim ki, bu olayla bitmeyecek olan çok büyük bir olayla karşı karşıyayız; o olay, şark me
selesidir. Şark meselesi denilen olay bitmemiştir ve bitmeyecektir; bunu bilerek, bunun bilinciyle 
davranmamız gerekir. 

Nedir şark meselesi: Aslında, sanki, geçen yüzyılın ya da bu yüzyıl başlarının bir ıneselesiy-
miş gibi gözükebilir; oysa, Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde, yani 16 ncı Yüzyılın sonları ve 
17 nci Yüzyılın başlarında başlamış olan bir sorundur. Avusturya'yla yapılan savaşı kazanmışız, 
Estergon Kalesi vesaire alınmış; ama, arkasından Avusturya'yla imzalanan Zitvatorok Antlaşma
sında "bizdeki öbür gayrimüslim milletler gibi, yani Ortodokslar ve Museviler gibi, Katolikler de 
himaye görecektir; yani, onları da özgür tutacağız" denıişizdir ve o andan itibaren, Avusturya başta 
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olmak üzere, arkadan sırayla, bütün Avrupa'nın büyük devletleri bizdeki gayrimüslim azınlıkların 
kaderiyle ilgilenmeye başlamışlardır ve -ayrıntılarına girmeyeyim- bildiğiniz gibi, 19 uncu Yüzyıl 
Osmanlı tarihi baştan aşağı bununla doludur. Ama, bu, başlangıçta büyük devletlerin Balkanlarda
ki nüfus politikası için kullanılmıştır -işte, Avusturya mı, Rusya mı, İngiltere mi- bunlar arasında 
bir yarış olmuştur; sonra, 19 uncu Yüzyılda, sanayi devrimi sonrasında, yeni pazarlar arama zama
nı geldiğinde, Osmanlı'nın paylaşılması için, yarı sömürgeleştirilmesi için kullanılmıştır ve sonuç
ta, bildiğiniz gibi, Osmanlı'nın, bu defa, toprak olarak parçalanması ve sonuçta Anadolu'nun par
çalanmasına kadar gitmiştir. Dolayısıyla, azınlıkların korunması konusu, bizi cumhuriyete kadar 
getirmiştir ve biz sanıyorduk ki, cumhuriyetle birlikte bu hikâye bitecek; ama, bu olaylar, yani Er
meni soykırımı hikâyesinin yeniden ısıtılması, arkasından Pontus meselesinin çıkarılması, güney
doğu sorunu, Ermenistan'ın bu defa yeni iktidarla birlikte -Koçaryan İktidarıyla birlikte- vaktiyle 
terk edilmiş olan toprakları geri alma iddialarının yeniden ortaya çıkması gösteriyor ki, şark mese
lesi bitmemiştir. 

Şark meselesi bitmemiştir diyerek, bizim kızıp, bu defa garpla savaşa girişmemizin de, garpla 
tutuşmamazın, onlarla, onların estirmek istediği düşmanlık duygusuna benzer bir düşmanlık hava-

• sı estirmemizin de anlamı olmayacaktır. Başka bir şey yapmalıyız. Onlar bunu yaparken, bilmeli
yiz ki -biraz önce Sayın İnan da söyledi- asıl rahatsız oldukları, bizim otokton olmadığımızı ileri 
sürerek, Anadolu'yu da elimizden almaktır; ama, gidecek yerimiz yoktur. Dolayısıyla, Anadolu 
üzerinde kimsenin bu çeşit iddiaları bir daha ileri süremeyeceği çok güçlü bir devlet yaratmak zo
rundayız. Öyle bir devlet ki, bize bütün bu iddiaları ileri sürenlere karşı şunu söyleyebilsin: Bakın, 
Osmanlı tarihi, uzun süren sabırlar ve sonuçta, çok sert tepkiler tarihidir; Türkler, sabreder, sabre
der, sabreder, sonra, patlayınca çok fena patlar ve bunun adını, siz, zulüm koyarsınız, bunun adını 
soykırım koyarsınız; hayır, öyle değildir ve bunu, bu defa, hukuk alanında da ispat etmemiz gere
kir. Bu patlamalar sonucunda binlerce, yüzbinlerce insan da öldürülmüş olsa, o insanlar, öyle insan 
oldukları için değil, olaylar dolayısıyla, olayların kurbanı olmuşlardır. Osmanlı tarihinde, biraz ön
ce sayılan, Batı tarihinde görülür biçimde ayırımcılığa dayalı, yani etnik köken ayırımcılığına, din 
ayırımcılığına, renk ayırımcılığına, dil ayırımcılığına dayalı bir kırım söz konusu değildir, bir so
yun ortadan kaldırılması söz konusu olmamıştır. 

Ermeni olayında da, 1915'tc ülkenin doğusu işgal atındayken, o işgalcilerle işbirliği yapanlar, 
onun bedelini ödemek zorunda kalmışlardır. Bu bedel, tehcir biçiminde ortaya çıkmıştır; ama, teh
cir sırasında, daha önce yapılan Ermeni zulmüne tepki gösterilmiştir, tehcir sırasında ölenler ol
muştur, tehcir sırasında soyguna uğrayanlar olmuştur; ama, bütün bunlar, o insanlar Ermeni'dir di
ye olmamıştır, bu durum dolayısıyla olmuştur; çünkü, aynı tarihlerde İstanbul'da, ülkenin batısın
da, Ermeni oldukları için yaşayan ve özgürce yaşayan, hatta Ermeni asıllı olduğu halde kaymakam
lık eden insanlar vardır. Dolayısıyla, soykırım iddiası, bize karşı ileri sürülebilecek bir iddia değil
dir. Onun için, bunları anlatmak gerekir. Bunları anlatmak için, ilişkileri sürdürmek gerekir. 

Şimdi, belki, Parlamentomuzdaki Türk-Fransız Dostluk Grubunun Başkanı olarak.böyle ko
nuşuyorum diyebilirsiniz. Gerçekten, bizim Parlamentomuzda, başka parlamentolarda olduğu gibi 
ya da başka ülkeler ile bizde olduğu gibi, bir Fransız-Türk Dostluk Grubu vardır. Biz, önümüzde
ki günlerde, o grubun, Fransa'daki eşi olan grubun geçen yıl bize yaptığı ziyarete karşılık vermek 
üzere, onlarca yapılan bir davete uyarak, oraya gideceğiz ve bu sorunu, yine, dostlarımıza dostça 
anlatacağız ve böylece anlatacağız. 

Yalnız, bu arada, şunu söyleyeyim: Bu gidecek olan 4 kişilik küçük heyet, aslında çok daha 
büyük bir heyet olabilirdi, bütün partileri temsil eden bir heyet olabilirdi; ama, Meclis bütçemiz el
verişsiz olduğu için, bize Başkanlıkça söylenen -Sayın Başkanvekili değil, ama Meclis Başkanınca 
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söylenen- o idi ve dostluk gruplarının seyahatleri finanse edilmediği için, biz bu parayı -yine dev
let parasıdır-başka yerden bulmak zorunda kaldık ve kurayla sayımızı 4'e indirdik. Bunu şunun 
için söylüyorum: Öyle konular vardır ki, aslında onlar için müthiş paralar harcanır; fakat, başka ko
nular için, onlardan çok daha kritik olan konular için, bazen hasisliğimiz, cimriliğimiz tutar. 

Bunu şunun için söylüyorum: Bizim, bazı davaları anlatmamız gerekiyor, o zaman, bizim ta
rihimizde, ölümler dolayısıyla ortaya sürülen sayılar o iddiaları doğrulayacak sayı olmaktan çıkar. 
Evet, kabul ediyoruz; Birinci Dünya Savaşının o yıllarında, Doğu Anadolu'da karşılıklı katliamlar 
olmuştur; insanlar birbirlerini öldürmüşlerdir; Ermeniler Türkleri, Türkler Ermenileri öldürmüşler
dir; ama, en azından, bizim tarafımızda, insanların Ermeni oldukları için öldürülmelerine benzer bir 
olay yoktur; eğer öyle olsaydı soykırım olur; ama, öyle olmadığı zaman soykırım olmaz; bunu, an
latmaya gitmek gerekir 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Soysal, size eksüre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Sayın Başkan, bunu, Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. 

Tabiî ki, gösterdiğimiz tepkinin, bugün, yeterince güçlü olmasını temenni ederiz; ama, daha her şey 
bitmemiştir. Fransız anayasa sisteminde meclisten geçen kararın... Bu bir yasa tasarısıdır, tuhaf 
olan da odur; ilk kez bir ülkede, karar olarak değil yasa olarak iş pişiriliyor. Bunun sonucu o yasa, 
yürütmeyi o yasaya uygun şeyler yapmaya zorlamak içindir; yürütme, bundan sonra, o yasayla ken
dini bağlı hissedecektir ve Fransız hükümetine şunu yap, bunu yap denebilecektir. Fransız anaya
sa sisteminde dahi çok tartışmalı bir durum söz konusudur. Bunun iyi anlatılması gerekir. Senato
dan dönmese bile, cumhurbaşkanına geldiği zaman, -bizim sistemimizde olmayan bir olanak onlar
da vardır- onların anayasa sisteminde, cumhurbaşkanı yasayı yayımlanmak üzere imzalamadan ön
ce, -bizde imzaladıktan sonra yararlandığı bir olanağı kullanabilir- yasa tasarısını, -taslağını diye
lim- onların Anayasa Konseyine "Anayasaya uygun mu bu, imzalayayım mı" der ve orada bir im
kân vardır, Anayasa Konseyi "hayır, Fransız sisteminde böyle yasa olamaz" derse, o, yasalaşmaz. 

Bu olanakları sonuna kadar kullanmak üzere gideceğiz ve tabiî, giderken, sayın Meclis üyele
rinin bugün alacakları karar da, arkamızda, bize güç verecektir. 

Teşekkür ederim efendim. (DSP, ANAP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Efendim, tabiî, aslında bu dostluk grupları nedeniyle yurtdışına giden milletvekillerine harcı

rah ödenmiyor; sebebi de, 160'a yakın devlet var; her devletin de bir dostluk grubu var -bilemiyo
rum, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaç dostluk grubu var- eğer, bu dostluk gruplarının 
hepsine harcırah ödenirse, Türkiye bütçesi buna yetmez. 

Bu itibarla, şimdiye kadar yapılan uygulama, dostluk gruplarının karşılıklı ziyaretinde, Türki
ye Büyük Millet Meclisinden para ödenmemesi yolundadır; ama, burada, acil bir durum nedeniy
le, belki, özel, istisnaî bir durum tanınabilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bülent Tanla; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT H. TANLA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Fransa Millet Meclisinin 29 Mayıs 1998 tarihli oturumunda kabul edilen "Fransa, 1915 Ermeni 
soykırımını açıkça tanır" hükmünü içeren tek maddelik yasa teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi, saygılarımla selamlıyorum. 

Biliyorsunuz, bu tasarı, 29 Haziranda görüşüleceği Senatoda da kabul edilirse yasalaşmış ola
cak. Muhtelif kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler, şu anda mevcut olan koşullarda ve Fransa Hü-
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kümetinin gerekli müdahaleyi yapmaması halinde Senatonun da tasarıyı kabul edeceği doğrultu
sundadır. Fransa'nın kör siyasal ihtiraslar uğruna, Fransız Ermenilerinin tarihsel saplantılarını tat
min etmek için benimsediği bu tutumu, Türkiye, hasmane bir davranış olarak ve ulusal onuruna le
ke çalma yeltenişi olarak niteleyecek ve Türk-Fransız ilişkileri bundan büyük yara alacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Fransız Millet Meclisinden geçen yasa tasarısının arkasın
da, kayda değer bir oy desteği mevcut değildir. Tasarı, Mecliste 29 oyla kabul edilmiştir. Düşünü
nüz bir kere, 577 milletvekilinden oluşan Fransız Millet Meclisinde tasarının tartışılacağı oturuma, 
iktidar ve muhalefet partilerinden sadece 29 milletvekili gelmiştir ve bunlar, tarihi Türkiye'nin 
aleyhine saptıran bir karar almak üzere toplanmışlardır. Böyle bir durumun önlenmesi için, Fran
sız Hükümeti, Türkiye'nin dostluğuna bir nebze önem veriyorsa, iktidar milletvekillerini bu konu
da bilgilendirerek, en azından, tartışmalı olan bu konuda 30 milletvekilinin oturuma katılmasını 
sağlayarak, Türk tarihini karalayan böyle sakat bir kararın geçmesini engelleyemez miydi?! Nor
mal olarak yapılması gereken bu değil miydi?! Zira, bir yasama organı, nasıl olur da kendini tarih
sel konularda uzman bir kurul addederek bu denli tartışmalı bir konu hakkında ahkâm kesebilir. 

Fransız Anayasasının bir özelliği var biliyorsunuz; buna göre, Millet Meclisi ayda bir gün, 
gündemini kendisi saptıyor ve milletvekilleri tarafından önerilen yasa tasarılarını tartışıyor. Soykı
rımı iddiasını içeren karar tasarısı da bu prosedür uyarınca ele alınmıştır; ancak, Fransız Hüküme
tinin, Meclis gündeminin Parlamento Divanı tarafından saptanması aşamasında müdahalede bulu
narak, devlet çıkarları gerekçesiyle belirli tasarıların ele alınmasını sağlama imkânına sahip oldu-. 
ğunu da biliyoruz. Sayın Jospin Hükümetinin bu hakkını kullanmaması ve Meclisin 29 milletveki
linin iradesinin tutsağı olmasına göz göre göre izin vermesi, helhalde iyiniyetle bağdaşır bir davra
nış olarak izah edilemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fransız Millet Meclisi ile Fransız Hükümetinin böyle bir 
tutum içerisine girmelerinin nedenleri ile bunun sonuçları hakkındaki görüşlerimi Yüce Heyetini
ze izah etmeden önce, kısaca Türkiye'ye yöneltilen suçlamalar üzerinde durmak istiyorum. 

Ermeni iddiaları, temelde, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin 1915 yılında almış olduğu bir 
tehcir, yani göç ettirme önlemine dayanmaktadır. Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı sürmekte ve 
Osmanlı orduları beş ayrı cephede çatışmaktadır. İşte bu ortamda, Osmanlı tebaası olan Ermeniler, 
vatana ihanet ederek isyan etmişler ve çeteler oluşturarak, Anadolu'da ilerleyen Rus ordusuna des
tek vermek amacıyla, yurt savunması yapan Türk ordusuna arkadan saldırmışlardır. Ermeni çete
ler, ayrıca, erkekleri cephede olduğu için savunmasız kalan Türk köy ve kasabalarını da yağma et
mişler, buralarda kitle katliamlarına girişmişlerdir. 

Tam bir ölüm kalım mücadelesindeki Osmanlı Devleti, bu durumda, doğu cephesinin ardını 
ve ikmal yollarını emniyet altına alabilmek amacıyla, bu bölgedeki Ermeni ahalinin Suriye ve Lüb
nan'a nakledilerek, buralara yerleştirilmesi kararını almıştır. Bu nakil, yürüyerek ve zor iklim şart
larında yapılmıştır. Savaş sırasında ne imkân varsa, ondan istifade edilmiştir. Hastalık, açlık ve so
ğuk, tehcire tabi tutulan ahali üzerinde olumsuz etkiler göstermiştir. Ayrıca, önceki, Ermeni katli
am ve zulmünden zarar görmüş olan yerel halkın saldırılarının da, her zaman önlenmesi mümkün 
olamamıştır. 

Burada altı çizilmesi gereken nokta, tehcirin cezaî bir işlem olmayıp, savaş koşulları içinde, 
acil güvenlik nedenleri dolayısıyla başvurmak zorunda kalınan bir çare, bir yol olduğudur. 

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşındaki yenilgisinden sonra, İstanbul'u işgal 
etmiş olan İngilizler, soykırımı iddiasını kanıtlayabilmek için, bütün Osmanlı arşivlerini didik di
dik etmişler; yüksek bürokratları, askerleri ve siyaset adamlarını sorgulamıslar, hatta, bunları bir 
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süre Malta'ya hapsetmişlerdir. Bu çabalar tamamen sonuçsuz kalmış, soykırımı iddiasını kanıtla
yacak hiçbir belge ortaya çıkarılamamıştır; bu durum, bugün de böyledir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, izninizle, Fransız Millet Meclisi ile Hükümetinin, 
yukarıda izah ettiğim tutumlarının arkasında yatan nedenler üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

1920'li yıllardan bu yana, Fransa'ya yerleşmiş olan Ermeniler -ki, bunların sayısı 300 bin 
olark belirlenmiştir- Fransız toplumuna, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan entegre ol
muş durumdadırlar. Bu konumları ve aralarındaki dayanışma, onlara, Fransa'da siyaseti etkileme 
ve etkin bir lobi oluşturma imkânı vermiştir. Bu lobinin ideolojisi, bu yılın başında, Ermenistan'da, 
Devlet Bakanı Levon Ter Petrosyan'ı iktidardan düşürerek, yerine geçen Koçaryan'ın açıkladığı 
politikalarla bağdaşmaktadır. 

Anımsayacağınız üzere, Koçaryan, iktidarı alınca, ilk iş olarak, Petrosyan tarafından kapatılan 
aşırı milliyetçi ve terör yanlısı Daşnak Partisine meşruiyet kazandırmış, Karabağ'ın selfdeterminas-
yon hakkını savunmuş ve Türkiye'ye soykırımı suçunu kesinlikle kabul ettireceğine dair söz ver
miştir. Bundan sonra Koçaryan'ın politikasının Fransa üzerindeki etkileri hemen görülmeye baş
lanmıştır. 

Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, kendisine tekrar tekrar yapılan Türkiye'yi ziyaret davetlerine 
olumlu bir cevap vermemiş, önümüzdeki eylül ayında, Ermenistan'a resmî bir ziyaret yapmayı ka
bul etmiştir. 

Cumhurbaşkanı Chirac, ayrıca, Türkiye ile Fransa arasında derin tarihsel bağların bulunduğu 
geleceğini de gözardı ederek, Ermeni lobisinin baskısıyla UNESCO'nun Osmanlı İmparatorluğu
nun 600 üncü kuruluş yıldönümü kutlama kararlarına da destek vermemiştir. 

Bu hususlara ilaveten, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Moscovici de, Türklerin Er
menilere soykırım yapmış olduklarını kabul etttiği yolunda açıklamalarda bulunmuş, bunu takiben 
de soykırım iddiasını Millet Meclisine getirmiştir. 

Bugün karşılaştığımız bu durumda Fransız Millet Meclisi ile Hükümeti, Koçaryan'ın politika
larının taşeronluğunu üstlenir bir konuma doğru ilerlemektedirler. Eğer tasarı 29 haziranda Sena
toda da kabul edilir ve yasa haline gelirse, Fransa'nın kendisini Koçaryan'ın politikalarının bir uy
gulayıcısı durumunda bulması kaçınılmaz olacaktır. 

Bu söylediklerimin ne denli gerçek olduğunu görmek için Soykırım Yasasının hukukî sonuç
larını da incelemek gerekmektedir. Anımsanacağı üzere, ünlü tarihçi Bernard Levvis'in 1993'te Le 
Monde Gazetesinde yayımlanan ve Ermenilerin soykırımı iddiasını çürüten bir yazısı üzerine Er
meni dernekleri dava açmışlar ve Fransız mahkemesi de, 1995'te verdiği bir kararda, Ermeni iddi
alarına arka çıkarak, Prof. Levy'yi tazminata mahkûm etmiştir. Bu itibarla Ermeni Soykırım Tasa
rısı yasalaşırsa, bundan böyle Fransa'da Ermeni iddialarına ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmaya yö
nelik her türlü girişim yasal engellemelerle karşılaşacaktır. 

Bunun da ötesinde, Fransız Parlamentosunun bu yoldaki bir kararı, diğer Avrupa ülkeleri için 
de -acıdır; ama- bir örnek teşkil edecektir. Bütün bu gelişmeler, Koçaryan'ın ve fanatik Daşnak 
Partisinin amaçlarına hizmet etmekten başka bir şey değildir. 

Bilindiği üzere, Daşnak Partisi dört aşamalı hedefini yavaş yavaş gerçekleştirmektedir. Bunun 
birinci aşaması, Ermeni milliyetçiliğini ve iddialarını tekrar canlandırmaktır. Ermeni militanlar, 
1973'te başladıkları terör dalgasıyla 40'a yakın Türk diplomatının ve aile efradının canına kıyarak 
bu aşamayı gerçekleştirmişlerdir. Şimdi ikinci aşamada, yani iddialarının tanınması aşamasındadır. 
Buna göre, soykırım iddiası Batılı devletler parlamentolarına kabul ettirilecek, Birleşmiş Milletle
re tescil ettirilecek ve böylece tartışılmaz bir olgu haline getirilecektir. Bu iki hedef gerçekleştikten 
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sonra, üçüncü aşamada, soykırımı kurbanlarının aileleri tarafından Türkiye'den tazminat talebinde 
bulunulacak, bunu takiben de -nihaî ve son aşamada- Batı Ermenistan'ın kurulması için Türki
ye'den toprak istenecektir. 

BAŞKAN - Sayın Tanla, bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, lütfen herkes yerine otursun efendim. Bakın, arkadaşımızın konuşması
nı takip edemiyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI NECDET MENZİR (İstanbul) - Bir saniye... 

BAŞKAN - İşlerinizi dışarıda halledin efendim. Olur mu, burası Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulu; Divana bir saygı duyulur yani! 

Buyurun Sayın Tanla. 

BÜLENT H. TANLA (Devamla) - "Türkiyemiz güçlüdür, bunlara pabuç bırakmayız" diye
ceksiniz; ancak, hasımlarımızın da mesafe aldıklarını gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Ermeni mi
litanlar, sözünü ettiğim planların birinci aşamasına ilişkin hedeflerini gerçekleştirmiş ve ikinci aşa
maya geçmiş durumdalar. İkinci aşamadaki hedeflerine de yaklaşıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti, size de eksüre veriyorum, lütfen tamamlayın... 

BÜLENT H. TANLA (Devamla) -Teşekkür ederim; tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Bir noktaya daha işaret etmekte yarar var. Bu da, Ermeni militanların, soykırımının tanınma
sının terör eylemlerine meşruiyet kazandıracağı gibi bir yanılgıya kapılmalarıdır. Bu takdirde Er
meni terörü tekrar hortlar. Bu gibi konuların sadece Türkiye Başbakanı ile Dışişleri Bakanının mu
hataplarına göndereceği mektuplarla "kınıyoruz" gibi sözlerle hallolmayacağını hepimiz biliyoruz. 
Günün koşulları içinde haklı olmak yetmiyor; hakkını kabul ettirecek bir etkinlik noktasında ol ma
ya özen göstermek ve bu özene uygun siyaset yapmak gerekir. Bu bakımdan, ben Türk-Fransız Par
lamento Dostluk Grubunun Türk kanadının derhal ve işler kriz haline dönüşmeden neden yoğun bir 
harekete geçmediğini anlamakta zorluk çekiyorum. 

Grup vasıtasıyla Paris'te bir toplantı düzenlenmeli ve grubun 27 Fransız üyesi ile diğer Fran
sız milletvekilleri, hem Ermeni iddialarının mesnetsizliği hem de önerilen yasanın Türk-Fransız 
ilişkileri üzerindeki olumsuz etkileri hususunda aydınlatılmalıydı. 

Fransız Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunda Türk dostu olarak bilinen Raymond Barre ve 
Edourad Balladour gibi etkin şahsiyetlerin olduğu bilinmektedir. Bunlarla zamanında görüşülüp, 
neden devreye sokulmadıklarını sormak istiyorum. 

Fransa'daki Büyükelçimiz bu konuda ne yaptı? Millet Meclisindeki oturuma girip, Türkiye le
hinde konuşup, ikna etmek için kaç milletvekilini ziyaret etti? Büyükelçimiz, Türk-Fransız Parla
mento Dostluk Grubu üyeleri için özel davetler düzenleyip onları harekete geçmeye özendirdi mi? 

Fransa'da bir Türk lobisi var mı? Varsa, neden bu kadar etkisiz? Yoksa, bir Türk lobisi oluş
turmak için ne bekliyoruz ve neler yapılıyor? 

Fransa'da gittikçe kök saldığı gözlemlenen Ermeni soykırımı iddialarının çürütülmesi amacıy
la ne gibi akademik etkinlikler yapıldı? Son on yılda hangi incelemeler, eserler yayımlandı? Plan
lanan böyle bir etkinlik var mı? 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu sorularımızın yanıtlanmasını rica ediyor; bu duygu ve 
düşüncelerimizle, sevgi ve saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanla. 
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Efendim, biraz önce Sayın Kâmran İnan burada konuşurken, şu taraftan biraz sesler gelince 

"daha önemli konu mu görüşüyorsunuz" dedi; ama, başka grupların konuşmacılarına da aynı has
sasiyeti gösterelim lütfen. 

Herhalde bu konu görüşülürken, bu Genel Kurulda daha başka ciddî şeyler konuşulamaz. 

Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Mahmut Yıl baş; buyurun. 
(DTP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yılbaş, süreniz 10 dakika. 

DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; 29 Mayısta, Fransız Parlamentosunda, Ermenilerle ilgili olarak alınmış bir karar üzerine 
gündeme yeniden getirilmeye çalışılan mesele hakkında, Demokrat Türkiye Partisinin görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, herşeyden evvel, 29 Mayısta Fransız Parlamentosunda alınmış olan ka
rar, bu meselede alınmış olan ilk karar değildir, ilk adım da değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir Fransız yazarı, ta 1890 yıllarında aynen şunu söylüyor: "Milleti sa-
dıka diye adlandırılan Ermeniler, Ruslar ve Protestan, Katolik misyonerlerce tahrik edilmiş ve Ber
lin Konferansına sanki zulüm görmüş bir halkmış gibi başvurmuşlardır." 

Değerli arkadaşlarım, Berlin Konferansından 1998'e kadar, neredeyse 150 yıl; bu mesele 150 
yıllık mesele de değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, Osmanlı'nın, Birinci Dünya Savaşının başladığı sırada, ekonomik, sos
yal ve coğrafî durumuna baktığımızda, bugün, güçlü olarak kabul edilen ülkelerle mukayese edile
meyecek bir durumu ve önemi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1914'te, Osmanlı 1 milyon 700 bin kilometrekarelik bir araziye sahipti. 
Bu toprakları içerisinde Avrupa, Asya, Afrika Kıtalarını içerisine alan çok önemli kara parçaları 
vardı ve bu topraklar içerisinde, yirmiye yakın -bir değil sevgili arkadaşlarım- dine sahip insanla
rın yaşadığı bir imparatorluktu. İşte, Batı dediğimiz o "tek dişi kalmış canavar" -Sayın Hocamızın 
da ifade ettiği gibi- bin yıllık Şark meselesinde, Anadolu'da bulunan Osmanlı, Türk-Müslüman 
kültürünü ve unsurunu, her zaman, kendisine engel olarak görmüştür; bu engeli yok etmek, bu en
geli parçalamak ve yapabildiği yere kadar da onu kendisine rakip olarak çıkarmak için elinden ge
leni geriye koymamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Allah'a çok şükür ki, tarihin hiçbir zamanında, Türk Milleti, soykırım 
gibi bir ayıbın ve suçun taşıyıcısı olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, uzak tarihe gitmeye gerek yok, yakın tarihe baktığımızda, bugün, ken
dilerini, demokrasinin, insan haklarının savunucusu olduğunu ifade eden ve dünyaya bu konuda 
böbürlenen kültür ve ırkların, daha 20 nci Yüzyılın içerisinde yaptıkları, alınlarında kara leke ola
rak kalmaktadır; Fransızın da alnında soykırımın karası vardır, Almanın da alnında soykırım kara
sı vardır, İngilizin de alnında soykırım karası vardır. Kara Afrika'dan Cezayir'e kadar, halta son 
aşamada Makedonya'da yapılan zulüm, bu kültürün dünyaya vermiş olduğu kötü bir örnektir. 

Eğer, Fransız Parlamentosu bir karar alma ihtiyacındaysa; eğer, Fransız kültürü bir tavır koy
ma mecburiyetindeyse, kendilerine, Türk Parlamentosundan sesleniyoruz, diyoruz ki: Bosna-Heı-
sek size yeter, Azerbaycan'da yaşananlar size yeter. 

Değerli arkadaşlarım, burada, hiçbir zaman, bizlerin, Fransız Parlamentosunun almış olduğu 
bir karara karşı, tamamen kızgınlık içerisinde olmamızı gerektiren herhangi bir şey olmadığına ina
nıyorum. Sebebi, biz, zaten, bu işlere alışığız; son 200 yıllık tarihimiz, bu meselelerle iç içe yaşa-
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yarak, mücadele ederek geçmiştir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, evet, 1914 yılındaki gibi, 1 
milyon 700 bin kilometrekarelik bir toprağa sahip değiliz; ama, bugün, Allah'a çok şükür, 70 mil
yon gibi bir nüfusa sahibiz. (DTP ve ANAP sıralarından alkışlar) Evet, bugün, ekonomide bazı sı
kıntılarımız var; ama, yine, Allah'a bin şükürler olsun ki, yılda, 300 milyar dolar gayrî safî millî 
hâsılaya sahip olan bir ülkenin çocuklarıyız. Herkes, ister fert ister millet ister devlet olarak, Tür
kiye'ye karşı tavır koyarken, lütfen, bunu düşünsün; düşünmezlerse kendileri bilsin. . 

Buradan sadece Fransız Parlamentosuna değil, parlamentoya sahip olan milletlere sesleniyo
rum; sizin parlamentonuzun ağırlığı, acaba, benim Parlamentomdan 10 gram daha mı fazla?! Sen 
Fransızsın diye, senin Parlamentonun gücü, büyük Türk Milletinin sahip olduğu Parlamentonun 
gücünden daha mı fazla?! Ateş olsan, cirmin kadar yer yakarsın! (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yeni bir şey yok, her şey eskisi gibi; eski oyunlar yeniden tezgâhlanıyor; 
ısıtılıp ısıtılıp, yeniden servisi yapılıyor. Bakınız, 1890'lı yıllardan 1915'e kadar gelen günlere; bir 
tarafta Daşnakların, öbür tarafta diğer Ermeni komitalarının kuruldukları ve faaliyet gösterdikleri 
ülkeler, her şeyden evvel, Osmanlı toprakları değildi; İsviçre'de kurulmuşlardır, Rusya'da kurul
muşlardır; faaliyetlerini oradan Paris'e taşımışlardır, Londra'ya taşımışlardır. Bugün, tehcir gibi bir 
meseleyi gündeme getirip, ancak ve ancak, Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri'nde dile getirdiği 
"o alnı pak şehitlerin" bu tür lekelerle karalanamayacağını bilmeleri gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım, sevgili milletvekilleri; onların tahriki vardır. 1914'ü takip eden yıllarda, 
yedi düvelin Anadolu'da işi neydi? Ben, bugünden, tarihe dönüp, bugün dost geçinenlere soruyo
rum: Sen, benim Batı Anadoluma Yunanlıları niçin gönderdin? Kimdi onları destekleyen? Manen, 
maddeten... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılbaş, süreniz bitti efendim. Size eksüre veriyorum; lütfen, toparlar mısınız. 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, bir iki dakika daha müsaade ederseniz... 

BAŞKAN - Efendim, herkese 2 dakika verdim, size de veriyorum; lütfen, bitirin... 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Canın sağ olsun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Canım, bunun canın sağ olmasıyla ilgisi yok; işte, size de verdik eksüre. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Canın sağ olsun... Genel Kurulda da olur, başka yerde de... 

Bu milletin sesini kesmek mümkün değildir; özellikle bu meselede. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, bunun ses kesmekle ne ilgisi var? Herhalde çok heyecanlandınız da, 

heyecanınızı yenemiyorsunuz... 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Doğrudur, doğrudur; heyecanlandım.. Tarihî bir mesele var 

Sayın Başkan; tabiî heyecanlanırım. (Alkışlar) Sadece ben değil, bugün 70 milyon insan bu heye
can içerisinde. Her gün, her zaman, her asırda, benden ne istiyorlar? Yetmiyor mu akıttıkları kan
lar? Bugün, gidin Van'a, Zeve'de 35 bin insanın orada kemikleri vardır. Kendi katlettiklerini unu
tuyorlar mı? (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, onlar, geldiler Anadolu'ya, bizleri parçalamak istediler, bizleri bu top
raklardan, geldiğimiz yere göndermek istediler; ama, başarılı olamadılar; gitmedik, gitmiyoruz, git
meyeceğiz!.. Anadolu bizimdir... ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş. 
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Yalnız, millî meselelerde herkes heyecan duyar da, tabiî, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ko

nuşulanların, heyecanı aşarak, gerçeklere daha uygun ve çözümleyici bir sonuca gitmesi lazım. 
(DTP sıralarından "gerçek, gerçek" sesleri, gürültüler) 

DEVLET BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Gerçekleri söyledi... 

BAŞKAN - Ne oluyor efendim; ne bağırıyorsunuz?.. Siz bakansınız... Anladım.. Ben kötü bir 
şey mi söyledim? Yani, biz, heyecandan ziyade, aklıselimle meseleleri halledeceğiz dedim. Bunda 
anormal bir şey var mı? 

DEVLET BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Onun söyledikleri gerçek... 

BAŞKAN - Efendim, siz neyi savunuyorsunuz, anlamadım. Ben de bir şey demedim ki... 

MAHMUT YILBAŞ (Van)-Sayın Başkan... 

ULAŞTIRMA BAKANI NECDET MENZİR (İstanbul) - Siz duymuyorsunuz, biz duyuyo
ruz... Siz hissetmeyebilirsiniz; o hissederek konuşuyor... 

BAŞKAN - Yani, dedim ki, işe aklıselimle yaklaşalım. Meseleleri, burada, elbette ki, aklıse
limle çözeceğiz. 

ULAŞTIRMA BAKANI NECDET MENZİR (İstanbul) - Aklıselimdışı bir şey yok burada. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılbaş. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, biraz önceki açıklamalarımda, tarih kitapların

da, sadece bu ülkede yazılan değil, Fransızların, İngilizlerin, Almanların, Rusların tarih kitapların
da yazılanları ifade ettim. Eğer, bunlar gerçek değilse, sizlerin inandığı gerçekler neyse, lütfen, o 
kürsüde mikrofona da sahip birisiniz; siz, bu yüce millete, sizin inandığınız gerçekleri açıklayınız... 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, bakın, bu memlekete yapılan zulümleri hepimiz biliyoruz. Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin parçalanması için, Avrupalıların, Hıristiyan âleminin büyük bir işbirliği 
içinde olduğunu biliyoruz. Bunun en büyük acısını çeken bölgenin insanlarından birisi de benim. 

Ruslar Pülümür'e kadar gelmişler. Ermenilerin oradaki insanlarımıza yaptığı zulümleri de bi
len insanlarız. Ben size bir şey söylemedim ki. Siz lafları ters çevirip, kendinizi vatansever, başka
larını vatan haini ilan eder gibi bir pozisyona düşürmeye çalışıyorsunuz... Bu taktiklerle de sizin bir 
şey kazanacağınızı zannetmiyorum. 

Biz hepimiz bu memlekette, babalarımızla, dedelerimizle, İstiklal Savaşını yapmış, kan dök
müş insanlarız; biz, Rusları kendi ilimizden kovan insanlarız. İstiklal Savaşında, kalkıp, bu Türki
ye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden "biz buraya, karılarımızın yanma gelmedik, düşmanla savaş
maya geldik" diyen, Ankara'nın başkent olmasını değiştirmeye çalışanlara karşı açıkça tavır koyan 
Dersim milletvekilinin buradaki davranışlarını benimseyen, fikirlerini, duygularını taşıyan insanla
rız. Sizin çıkıp da, burada kendinize birtakım paye çıkarmaya hakkınız da yok. Yani, burada kim
se kimseden daha fazla vatansever değildir. 

Benim söylemek istediğim, elbette ki, Fransız Parlamentosu, bu karar kendi milleti hakkında 
alınsaydı, nasıl bir davranış içine girmesi.gerekiyorsa, böyle aklıselimle düşünmesi lazım. Türk-
Fransız ilişkilerini zedelemiştir, bunun da tokadını Türk Milletinden yiyecektir. 

Şahsı adına 1 milletvekiline söz veriyoruz. 

Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek. 

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu da söz istemişlerdi; ama, bir kişiye söz veriyoruz Sayın Yazıcıoğlu. 

Buyurun Sayın Çiçek. 
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Süreniz 5 dakikadır efendim. 

CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. Biraz evvel burada ifade edildiği gibi, Fransa Millet Meclisi, 29 Mayıs 1998 tarihli oturumda 
"Fransa, 1915 Ermeni soykırımını alenen tanır" şeklinde, tek maddelik kanun teklifini oybirliğiyle 
kabul etmiştir. Türk Milleti adına, onun bir temsilcisi olarak açıkça ifade etmek isterim ki, bu ka
rar haksızdır, dayanaksızdır ve insafsızdır; tarihe karşı iftiradır, yalancılıktır. Soykırım gibi bir in
sanlık suçunu işlemeye, bu aziz milletin ne kültürü müsaittir ne inancı müsaittir ve ne de karakteri 
müsaittir; çünkü, bu milletin geçmişinde ve tarihinde, bir Saint-Barthelemy katliamı yoktur, engi
zisyonlar yoktur, toplama kampları yoktur, insanları yakmak için fırınlar yoktur, kazanlar yoktur 
ve fakat dün ve bugün Cezayir'de katledilen yüzbinlerce, milyonlarca Müslümanın kanının akıtıl
mağının arkasında bu kararı alanlar vardır, onların ataları vardır. (Bağımsızlar, BBP ve FP sırala
rından alkışlar) Afrika'da, Asya'da, Ortadoğu'da, insanların toplukatliama tabi tutulmasında bu ka
rarı alanların parmak izleri vardır, yaşanan vahşette ayak izleri vardır. Fransa'nın hemen yanı ba
şında, Bosna-Hersek'te, Kosova'da yaşanan hunharlıkta, bunların dahli vardır, ihmali vardır, kusu
ru vardır. Bu kararı alanların arasında, 40'tan fazla diplomatımızın şehit edilmesine yardımcı olan, 
fikren, fiilen ve manen destek olan caniler vardır; ASALA'nın işbirlikçileri vardır, Koçaryan'ın tetik
çileri vardır. Bu millete bir şey diyecek olan varsa, önce aynaya baksın, sonra dönsün bir daha bak
sın, ne söyleyecekse ondan sonra söylesin; çünkü, ellerinin ne kadar kanlı olduğunu göreceklerdir. 

Bir Fransız olan Pierre Loti "bize bu haksızlığı yapanlar* şarka hiç ayak atmamış, önyargılar
la gözleri körleşmiş insanlar olduklarını, çığrından çıkmış bir propagandanın ajanları olduklarını 
anlayacaklardır" diyor. 

Değerli milletvekilleri, bizim, artık, bir şeyi görmemiz lazım. Etrafımızda çember giderek da
ralıyor, Kafkasya'da daralıyor, Balkanlarda daralıyor, Ortadoğu'da ve Avrupa'da daralıyor. Bugün 
Fransa, yarın bir başka ülke... Millet bunalımda; Türkiye kan kaybediyor, imkân kaybediyor. 

Sonu gelmez iç çekişmeler, elli sene evvel geride bırakmamız gereken kavram kavgaları, ken
di varlığımızı ve siyasî ikbalimizi başkasının yokluğunda, yok edilmesinde arayan, ilkel, sevimsiz, 
seviyesiz siyaset anlayışı milleti de devleti de tahrip ediyor, ufkumuzu karartıyor; karar alamıyo
ruz, inisiyatif kullanamıyoruz. Ömrümüz, siyaset adına övünmekle dövünmek arasında geçiyor. 

Siyaset yapan bizler, görevi siyaset olmadığı halde siyaset yapan kişiler, siyasî kurumlar, biz
lerin önündekiler, hiç bugünkü kadar halktan kopmadı, halka dayatmadı, (FP ve DTP sıralarından 
alkışlar) milletle devletin arasını açmadı; hiç bugünkü kadar, siyaset ve siyasî kurumlar, bir avuç 
mütegallibenin çıkarına alet olmadı. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siyaset, hiç bugün
kü kadar şahsî, nefsî, ben merkezli olmadı, umursamaz olmadı. Demokrasi tehlikeye giriyor, bir 
araya gelemiyoruz; yüzyılın en büyük sel felaketi oluyor, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, parti 
liderleriyle birlikte el ele kol kola, toplumun bütün acılarını dindirecek, millete ümit ve şevk vere
cek birlik görüntüsü veremiyoruz... Siyasetin birinci aktörleri, Yunanistan'la diyaloga hazır, cani
lerin hamisi Suriye'yle her türlü görüşmeye hazır; ama, birbirleriyle görüşmüyorlar, görüşemiyor
lar. Bu siyasetin ülkeye verdiği zarar, Fransa'nınkinden de, Yunanistan'ınkinden de, Suriye'ninkin-
den de fazladır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çiçek, süreniz bitti; size de 2 daika eksüre veriyorum. 

Buyurun efendim. 

CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, geliniz, düğünlerde, derneklerde, lokan
ta, market ve büfe açılışlarında, yeni tayin edilmiş kısım şeflerinin göreve başlama merasimlerin-
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de vakit kaybedeceğinize, orada rastlaşacağmıza, siyaseti orada konuşacağınıza, en evvel bu çatı 
altında birleşelim, hiç olmazsa bu konuda birleşelim, birlik olalım ve dirlik bulalım. Bize düşeni, 
bizden bekleneni yapmamız için, siyaseti sefalettten ve rezaletten kurtarmamız için daha kaç ülke
nin parlamentosundan karar çıkması gerekecek, daha neleri kaybetmemiz gerekecek?!. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar, FP, BBP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiçek. 

Dışişleri Bakanının yaptığı gündemdışı konuşma ve bunun üzerinde grupların ve bir milletve
kilinin yaptığı konuşmalar bitmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan ve bulunmayan partilerin müşterek bir açık
laması var; onu okuyorum: 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

.1. — Fransa Ulusal Meclisince kabul edilen sözde Ermeni soykırımına dair yasa teklifine kar
şı Türkiye Büyük Millet Meclisinin gösterdiği tepkiye ilişkin açıklama 

Fransa Ulusal Meclisinde Kabul Edilen Yasa Önerisine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Açıklaması 

Fransa Ulusal Meclisinin 29 Mayıs 1998 tarihli oturumunda "Fransa, 1915 Ermeni soykırımı
nı açıkça tanır" hükmünü içeren tek maddelik bir yasa teklifinin kabul edildiği esefle öğrenilmiştir. 

Türkiye ile Fransa arasındaki tarihî dostluk ilişkilerinin geliştiği bir dönemde Fransız Parla
mentosunun bir kanadınca böylesine haksız, tarihî gerçekleri kasten çarpıtan ve Türk Milletini he
def alan bir adım atılması, son derece üzüntü verici bir olaydır. Bu yasa teklifinin, Senato tarafın
dan da kabul edilerek, kanunlaşması durumunda, her şeyden önce Türk-Fransız ilişkilerine büyük 
zarar verileceği açıktır. 

Fransa Ulusal Meclisinin bu kararı, yakın geçmişte haince terörist eylemlere başvurarak, top
lam 34 diplomatımızı şehit eden hareketleri canlandıracak ve yeniden terör eylemlerine başvurma
larına yol açabilecek niteliktedir. 

Bu yasa teklifini sunan ve destekleyen kişilerin, ırkçı husumet duygularını körüklemeyi, barı
şa, Türk-Fransız dostluğuna tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 

Kendileri için küçük siyasî çıkarlar elde etmeye çalışan bazı kişi ve çevrelerin, bu gibi karar
ları almakla, Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi dahil, hiçbir barışçı amaca katkıda bulunmaları
nın mümkün olmadığı ortadadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında meydana gelen ve her iki ta
raftan da binlerce kişinin Ölümüne yol açan elim olayların, tek yanlı yaklaşımlarla, siyasî çıkarlar 
peşinde koşan artniyetli çevreler tarafından, şerefli Türk Milletini lekeler şekilde kullanılmasına 
izin veremez. Tarihteki olayları yargılamak, tarafsız tarihçilere bırakılmalıdır. Tarih önünde verile
meyecek hesabı olmayan mîlletimizi yargılamak, hiçbir kurum ve gücün yetkisi dahilinde değildir. 
Fransa Ulusal Meclisinin bu davranışını Türkiye açısından tümüyle geçersiz ilan ediyor ve kınıyoruz. 

Bu gibi girişimlerin gerisinde, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü hedef alan hayal
ler yatmaktadır. Bu girişimlerin karşısında, devlet ve millet olarak duracağımızdan kimsenin şüp
hesi olmamalıdır. 

Lütfü Esengün Uğur Aksöz 
Erzurum Adana 

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
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Saffet Ankan Bedük Metin Bostancıoğlu 

Ankara Sinop 
DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Oya Araslı Müjdat Koç 
İçel Ordu 

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanvekili 

Muhsin Yazıcıoğlu İsmail Köse 
Sivas Erzurum 

BBP Genel Başkanı MHP Adına 

Gökhan Çapoğlu 

Ankara 

DEPAR Genel Başkanı 

Bu açıklamanın gereği Başkanlığımızca yerine getirilecek ve Fransız Meclisine de bu açıkla
ma tercüme edildikten sonra bildirilecektir. 

Böylece, bu konu kapanamıştır. 

Ben üç milletvekili arkadaşımıza gündemdışı söz vermiştim. Gündemdışı söz isteyen arkadaş
larımızın gündemdışı konuşacakları konulardan biri bu idi; dolayısıyla, gündemdışı, bir arkadaşı
ma söz verdim. 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Avrupa Birliğince Türkiye'ye yönelik olarak 

su ürünleri ithalinin yasaklanmasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mustafa Rüştü Taşar'in cevabı 

BAŞKAN - Şimdi, Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız, Avrupa Birliğince Türki
ye'ye yönelik olarak su ürünlerinin ithalinin yasaklanmasına ilişkin gündemdışı söz istemiştir, ken
disine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yılmazyıldız (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır efendim. , 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, Fran
sa Ulusal Meclisi tarafından alınan kararı lanetle kınıyoruz ve kendilerini aklıselime davet ediyoruz. 

Ancak, bir şey çok önemli; önemli olan, kararlar alındıktan sonra tavır koymak, tepki koymak 
değil, kararlar alınmadan önce tedbir almaktır, onu engellemektir. Maalesef, böyle, birlik, beraber
lik ruhunun konuşulduğu bir günde, tartışmalı bir konuyu dile getirmek zor; ama, nasıl ki, Fransa 
Meclisinde alman bu karar konusunda, Hükümet, 55 inci Hükümet, önceden gerekli girişimleri ya-
pamadıysa, yine su ürünleri ithalatı konusunda da, Avrupa Birliğinde yasaklama kararı çıkmadan 
önce, hiçbir şey yapmamıştır; sadece kararın çıkmasını beklemiştir. 

Bakınız, elimde, 4 Nisan 1998 tarihli, su ürünleri ihracatçısı bir firmanın faksı var; diyor ki: 
"Bu problem aylardır bilinmesine rağmen, sır gibi medyadan da saklanmaktadır." Ne oldu; karar 
çıktıktan sonra, manşete çıktıktan sonra Sayın Bakan diyor ki: "İşte, gereğini yapacağız, karar bi
ze ulaşmadı, bilmem ne olmadı..." Bunu anlamak mümkün değil. Sayın Bakan, neyin kararını ala
caksınız? Söz vermişsiniz; diyorsunuz ki: Biz, hijyen koşullara, şunlara şunlara uymayan firmala
ra gerekli şeyi vermeyeceğiz; çünkü, bu konuda, Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdür
lüğüne bağlı il müdürlükleri tarafından, ihracat yapanlara veteriner kontrol numaraları veriliyor. Bu 
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numaraları, siz, bu konuda yetersiz firmalara verirseniz, daha sonra, gerçekten bu konuda yeterli 
imkânlara sahip, Avrupa koşullarında ihracat yapan firmaların da ihracat yapmasını engellersiniz. 
Alınan böyle genel bir kararla da, onbinlerce aileyi, yüzbinlerce, hatta sayıları milyona varan insanı 
ekmeğinden edersiniz, Türkiye'nin 140 milyon dolarlık ihracatının 80 milyon dolarını engellersiniz. 

. Ben, özellikle merak ediyorum, 55 inci Hükümetin Sayın Bakanları ne yapar? Avrupa Birli
ğinde, bakıyoruz, yine uyarıyor Fındık İhracatçıları Birliği; diyor ki: "Bu, El Ninodan da kötü ola
cak; bakın, kota geliyor, Hükümet tedbir alsın." Eminim ki, yine bir yasaklama kararı çıkıncaya ka
dar bekleyecekler, Sayın Bakan çıkacak burada "biz, gerekli önlemleri alırız" diyecek. Sayın Ta
rım Bakanının yaptığı bir tek şey var; her ne kadar, buğday taban fiyatlarına yüzde 60 verdik di
yorsa da, bakıyoruz, çiftçinin cebine girecek ekzam yüzde 40, fazla değil; bunu çiftçi biliyor. 

Yine bakıyoruz, tütün piyasası aylarca geç açılıyor, üretici, tüccarın kucağına itiliyor; korka
rız ki, buğdayda da aynısı olacak. Yıllık enflasyon yüzde 50 olacak diyen Hükümet, çaya, bir tek 
mayıs ayında yüzde 60 zam yapıyor. Nasıl olacak bu yüzde 50; siz bir ayda bunu aştınız?!. Yani, 
kısacası, bakıyorum, bu Hükümet, Türkiye'yi rencide eden kararların alınmasını seyrediyor; bu 
Hükümet, Türkiye'nin dışilişkilerini torpilleyen kararları sadece seyrediyor; bu Hükümet, çiftçiyi, 
esnafı tor durumda bırakan kararların alınmasına imza atıyor; yaptığı tek şey bu; ama, bir şey var; 
bu Hükümet, sadece ve sadece, çiftçiyi, esnafı ezerken, kendisini kuran güç odaklarına destek ve
recek bir.RTÜK Yasa Tasarısını, kendi içinden bazı milletvekilleri reddetmesine rağmen, iktidarı 
destekleyen partinin milletvekilleri reddetmesine rağmen, bu kürsüden, çıkaracağım diye hababam 
zorluyor. Yapmayın arkadaşlar, yani, biraz milleti düşünün, milletin sorunlarını düşünün. Bakın, 
getirin buraya tarım Bağ-Kür'lularının sağlık sigortası edilmesi için kanun teklifini, hemen çıkara
lım, emin ölün, bütün Meclis destekleyecektir. 

V MUSTÂFA iLİMEN (Edirne) - Siz niye getirmediniz?! 

İLyAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Şu anda iktidardasınız arkadaşım, bizim yapamadıkla
rımızı siz yapın, size yol gösteriyoruz! 

M. HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Yapacağız... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yeter bu kadar diyet ödediğiniz! Ormanların, iktidar 
partisi yandaşlarına, turizm alanları adı altında peşkeş çekilmesi yeter! Türkiye'yi rencide eden ka
rarların çıkarılması karşısında kayıtsız kalınması yeter! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN ^ Sayın Yılmazyıldız, efendim, 1 dakika eksüre veriyorum. 

,. Buyurun. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla)-Tamam efendim. 

Ben diyorum ki, acilen, su ürünlerinin ithalatını da engelleyen bu kararlar karşısında, Hükü
met, gerekli plan önlemleri almalıdır; su ürünlerindeki dondurulmuş gıda ve konserve gibi konula
rı, sanayi ürünleri arasına katmalıdır. Kısacası, özellikle, verdiği sözleri, yani, Avrupa Birliği Ko
mi syörtü, mutlaka etkili denetim yapılıp hak etmeyen tesislerin kapatılacağı ya da düzeltilmeleri 
için süre verileceği konusunda ikna edilmelidir. İthalatı engelleyen yasak kararının kaldırılması için 
daha büyük gayret sarf edilmelidir. Özellikle "ben, Karadenizliyim" diyen bir Sayın Başbakana sa
hip olan bu Hükümet, en başta Karadenizli balıkçıları vuran, Marmaralı balıkçıları vuran bu kara
rı en kisa zamanda düzeltmelidir. 

Saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Rüş
tü Taşar söz istemişlerdir. ; , • 

Buyurun Sayın Taşar. "'[•-. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekili aradaşlarım; özellikle bu açıklama fırsatını verdiği için milletekili arkada
şıma teşekkür ediyorum. 

Avrupa Birliği Veterinerler Komitesi tarafından, ülkemiz menşeli veya ülkemiz çıkışlı taze su 
ürünleri ve çift kabuklu yumuşakçaların bütün ürün çeşitleri için ithalat yasağı konulduğu ifade 
edilmektedir. 

t: ••• 

Söz konusu karar, esasen, resmen bize ulaşmış değildir. Karar bize ulaştığında gerekli düzet-
meleri ve kararda öngörülen eksiklikleri kısa sürede gidereceğimiz tabiîdir. 

11 aydır Tarım Bakanlığı görevindeyim ve bu süre içerisinde bütün imkânlarımızla bu konuy-
la'ilgilenmekteyiz. Bütün firmalardan eksikliklerini gidermelerini istedik. Avrupa Birliği Komisyo
nunun böylesi bir karar almasını beklemeden, insan sağlığına verdiğimiz önemin bir değeri olarak 
gerekenleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz., 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alındığı ifade edilen karar sonucu, iç ye dış kamuoyun
da meydana gelen çeşitli yansımaları ve tartışmaları biliyorsunuz. Konu hakkında, bilgili bilgisiz 
herkes çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Tarım konusunu bilen bilmeyen herkesin konuştuğu ül
kemizde, meseleleri sadece ithalat ihracat açısından değerlendirmek de fevkalade yanlıştır; çünkü, 
halen, nüfusumuzun yüzde 42'sinin geçimini tarımdan sağladığı ülkemizde, tarımsal konuların 
ekonomik olduğu kadar sosyal yönünün olduğu da unutulmamalıdır. Konuyu bu çerçevede değer
lendiremeyen bazı siyasîlerimiz, olayı memleket menfaatları açısından ele alacakları yerde, sinek
ten ne kadar yağ çıkarırım mantığıyla çarpıtmaya çalışmaktadır. Kimi, Bakanlığımızı, kimi, bele
diyeleri, kimisi de, Kültür Bakanlığını suçlama yarışına girmiştir. 

Ortada bir gerçek vardır değerli arkadaşlarım, temiz olan tesis vardır, temiz olmayan tesis yar
dır. Bakanlık olarak, gerekli şartları haiz olmayan tesislerin kontrol numaralarını iptal ediyoruz. 
Evvelki gün itibariyle, 11 tesisin daha sağlık numaraları Bakanlık tarafından iptal edilmiştir. 11 ay
dır aralıksız devam ettirdiğimiz çalışmaların sonucu alınmak üzeredir; eylül ayına kadar, gerekli 
bütün iyileştirmeler mutlaka gerçekleşecektir. Şartları yerine getiren tesisler çalışır, yerine getirme
yenlerin de gözünün yaşına bakmadan sağlık kontrol numaralarını iptal ederiz; çünkü, Avrupa Bir
liği ülkelerinin kendi insanlarının sağlığına gösterdiği hassasiyeti bizim insanımıza da göstermek 
zorundayız diye düşünüyorum. 

Tabiî, burada, sadece Bakanlığımın, yetki ve sorumluluk sahasına giren alanlardaki denetinv 
lerimizin yeterli olmayacağı açıktır. Özellikle, büyükşehir belediyelerinin de konuya titizlikle yak
laşması gerekmektedir. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren 
Kumkapı Balık Hali gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip değildi. Belediyeye yazdığımız yazıy
la, kendilerinden, gerekli tedbirleri almalarını istedik. Buna rağmen, inşaat faaliyetleri devam etti
ğinden dolayı gerekli neticeler zamanında alınamadığından, 5 Şubat 1998 tarihinde yaptığımız'de
netlemeler sonucunda, halde faaliyet gösteren 18 balık tesisinin tamamının sağlık kontrol humara-.' 
sini iptal ettik. Bazı maksatlı çevrelerin ifade ettiğinin aksine, Bakanlığım tarafındarç„konu ciddi
yetle takip edilmektedir. • •';• 

Tabiî, burada basınımıza ve televizyonlarımıza da bir sitemde bulunacağım. Ülkemiz açısın
dan büyük bir önemi haiz olan tarım sektörüyle ilgili haberlere magazin konuları kadar ilgi göster
meyen basınımız, tarımsal konulardaki faaliyet ve uyanlarımıza da yeterince yer vermemektedir. 

- 2 2 5 - : ".'"' , • ' ' ' " ' 



T.B.M.M. B:96 2 . 6 . 1 9 9 8 0 : 1 
Avrupa Birliği Komisyonunca alındığı ifade edilen; ancak, bize henüz ulaşmayan karara siya

sî gözlükle bakmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Olay, teknik bir olaydır. Olayı teknik olarak 
ele aldığımızda da çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Kaldı ki, değerli milletvekili arkadaşımın 
partisinin de iktidarda olduğu 1994 Temmuz ayında, ülkemizden İspanya'ya ihraç edilen ürünler
de, sindirim bozukluğuna sebep olan toksin çıkması sebebiyle, ülkemizden Avrupa Birliğine yapı
lan ihracata yasak kararı alınmıştı. Tarım Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapacağı garantisini verdik
ten sonra bu karar da ortadan kalkmıştır; yani, Türkiye'nin başına ilk defa gelen bir olay da değildir. 

Avrupa Birliği Komisyonunun Veterinerler Komitesinin aldığı ifade edilen kararda değinilen 
hususlar, her ülke için geçerli olabilecek olan hususlardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, alındığı 
ifade edilen kararın, lüzumundan fazla abartılı bir karar olması da yine düşündürücüdür. 

Bunun yanında, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alındığı söylenen kararın, 2-6 Şubat 
1998 tarihlerinde ülkemize yaptıkları denetime dayandırıldığı iddia edilmektedir. Bu denetimler
den üçbuçuk ay sonra söz konusu kararın alınması, olayın acil bir sağlık konusu olmadığını göster
mektedir. Eğer, yasaklama kararı söylenildiği gibi acil sağlık şartlarına bağlı olsaydı, bu yasakla
ma kararının, derhal, denetlemenin yapıldığı üçbuçuk ay önce alınması gerekirdi; çünkü, bu süre 
zarfında da su ürünlerimiz Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam etmiştir. Bu açıdan, 
olay, birtakım teknik eksikliklerimiz olmasına rağmen, acil bir sağlık sorunu olarak da değerlendi-
rijmemelidir. 

Yalnız, ben, buradaki, Bakanlığımın yeterli denetim yapmadığı, bu nedenle son yasağın gün
deme geldiği yolundaki mesnetsiz yaklaşımları, iyiniyet çerçevesinde, bir bilgi eksikliği olarak dü
şünmek istiyorum. Çünkü, Bakanlık olarak, bir yandan denetim ve kontrol hizmetlerini sürdürür
ken, bir yandan elemanlarımızı eğitmemizin yanı sıra, tesislerde olması gereken teknik donanımlar 
hususunda da gerekli uyarılarımızı zamanında yapmakta ve eksikliklerin giderilmesi yönündeki ta
kibimizi titizlikle devam ettirmekteyiz. Bu açıdan, Bakanlık olarak, elimizdeki bütçe ve kadro im
kânları ölçüsünde, kontrol ve denetim konusundaki görevlerimizi ve sorumluluklarımızı fazlasıyla 
yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. 

Bu konuda bazı bilgiler vermek istiyorum: 1994 yılına kadar, su ürünü işleme ve değerlendi-
me tesislerine 35 adet sağlık işleme kontrol numarası verilmiştir. 1994 yılında, bu rakama 35 tesis, 
1995 yılında 38 tesis, 1996 yılında 24 tesis, 1997 yılında -30 Hazirana kadar- 29 tesis, 1998 yılın
da 1 tesis daha ilave edilmiştir ve 55 inci Hükümet döneminde verilen 4 işletme ruhsatıyla birlik
te, toplam 165 firmaya işletme izni verilmiştir. 

Bakanlığımız tarafından aralıksız olarak devam ettirilen kontrol ve denetim çalışmaları netice
sinde, 1994'ten 1997'nin 30 Haziranına kadar; yani, 55 inci Hükümetin kuruluşuna kadar geçen 
dönemde Tarım Bakanlığı tarafından 18 işletme ruhsatı iptal edilmiş, 30 Haziran 1997'den sonra 
3, 1998 yılında 61 tesis, gerekli sağlık ve teknik şartlan taşımadığı gerekçesiyle, başında bulundu
ğum Bakanlık tarafından, ruhsatları iptal edilmiştir. 11 tanesinin ruhsatları da geçen gün iptal edil
miştir. Böylece, toplam 162 firmanın, 75 tanesinin, denetimler sonucunda ruhsatları iptal edilmiş 
noktaya gelmiştir. 

Dolayısıyla, 55 inci Hükümetin kuruluşundan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevine baş
ladığım günden bugüne kadar geçen sürede gerekli tedbirleri zamanında aldık, almaya da devam 
edeceğiz. 

Avrupa Birliğinin bu kararları, düzeltilemez ve ortadan kaldırılamaz nitelikte değildir. Üste
lik, ülkemizin 1983 sonrasında yaşadığı büyük değişim ve gelişme, pekçok alanda, Avrupa ülkele
rinin sahip olduğu standartları yakalayan, bazı alanlarda da aşan bir aşamaya ulaşmıştır; yani, ülke 
olarak, dünyanın her bölgesine ve her ülkesine, gereken standartları haiz mal ve hizmet satabilecek 
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durumdayız. Bu hizmet ve standartlara ayak uydurmakta zorlanan tesislerin ise, çalışma izinleri ip
tal edilmekte, bu konuda hiçbir müsamaha gösterilmemektedir. 

Başımızı kuma gömmeye ve gerçekleri görmezden gelmeye hiç niyetimiz yoktur. Bakanlığım
ca, bugüne kadar, hiçbir müsamaha gösterilmeden yapılan uyarı, kontrol ve denetimler sonucunda 
gerekli olan işlemler daima yapılmış, bundan sonra da artan bir titizlikle yapılmaya devam edilecektir. 

Bu arada, arkadaşım, buğdaya verilen yüzde 61 zam oranından yüzde 40'ının çiftçinin cebine 
gireceğini söyledi. Herhalde burada bir matematik hatası var... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yok, yok; dediğim doğru. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Çünkü, çiftçi, 

cebine girecek paranın hesabını, sizin matematik hesabınızdan daha iyi yapar ve her şeyden önce, 
paraları peşin vereceğimiz için de çiftçi fevkalade memnundur. 

Geçen yıl olduğu gibi, üreticilerimizin ürün bedelleri peşin olarak ödenecektir. 
Bunu da saygıyla ifade ediyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, sunuşları okutacağım; ancak, sunuşlar uzun olduğu için, Divan Üyesi 

arkadaşımızın oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyen-
ler...Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahad Andican 'a, 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı lşılay Saygın 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311519) 

28 Mayıs 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

29 Mayıs 1998 tarihinden itibaren Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahad Andican'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı lşı
lay Saygın'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

/ Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'e, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Mustafa Yılmaz 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1520) 

27 Mayıs 1998 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Yıl-
maz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

3. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Ecevit'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan 'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1521) 

27 Mayıs 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Mayıs 1998 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in,dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

4. — Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Metin Gürdere 'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1522) 

29 Mayıs 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Slovakya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 1 Haziran 1998 
tarihinde Slovakya Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

5. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cum
hur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'in vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1523) 

29 Mayıs 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 inci Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Sergi ve Konferansına katılmak üzere, I Haziran 1998 
tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Er-
sümer'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'm 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

6. — Portekiz 'e, gidecek olan Orman Bakanı Ersin Taranoğlu 'na, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(311524) 

29 Mayıs 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Avrupa'da Ormanların Korunması" konulu 3 üncü Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 1 
Haziran 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

7. — TBMM Başkanlık Divanınca Hindistan Meclis Başkanı ve beraberindeki parlamento he
yetinin ülkemize davet edilmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311525) 

1 Haziran 1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 25 Mayıs 1998 tarih ve 85 sayılı Kararıy
la, Hindistan Meclis Başkanı Sayın Shri G.M.C. Balayogı ve beraberindeki Parlamento Heyetinin, 
27 Haziran - 1 Temmuz 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

. • ~ Hasan Korkmazcan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
ÖNERGELERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 24 arkadaşının, bazı bölgelerde yaşanan sel 
felaketi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere, yurdumuzun birkısım bölgelerini de etkileyen, 
can kaybına da yol açan ve 300 trilyonluk tahmini bir zararın söz konusu olduğu büyük bir sel fe
laketi yaşanmıştır. Bütün ülkemiz üzüntüye boğulmuştur. Alınmış ve alınması gereken tedbirlerle 
ilgili endişeler ve yetersizlikler söz konusudur. Bu nedenle, Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 
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1 - Necmettin Aydın (Zonguldak) 
2-Hayrettin Dilekcan (Karabük) 
3- Fethullah Erbaş (Van) 
4- Lütfü Esengün (Erzurum) 
5- Musa Uzunkaya (Samsun) 
6-Şinasi Yavuz (Erzurum) 
7-Hüseyin Olgun Akın (Ordu) 
8- Nezir Aydın (Sakarya) 
9- Sabahattin Yıldız (Muş) 

10- Fethi Acar (Kastamonu) 
11-Mustafa Yünlüoğlu (Bolu) 
12-Mustafa Kemal Ateş (Kilis) 
13-Maliki Ejder Arvas (Van) 
14-Feti Görür (Bolu) 
15- Cevat Ayhan (Sakarya) 
16-Muhammet Polat (Aydın) 
17-Kâzım Arslan (Yozgat) 
18-İlyas Arslan (Yozgat) 
19-Abdullah Örnek (Yozgat) 
20- Mikail Korkmaz (Kırıkkale) 
21-Ahmet Feyzi İnceöz (Tokat) 
22- Musa Demirci (Sivas) 
23- Ahmet Demircan (Samsun) 
24- Mehmet Aykaç (Çorum) 
25-İ. Ertan Yülek (Adana) 

Gerekçe: 
Bölgemiz ve ülkemizin bazı kesimleri cumhuriyet tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri

ne ve hatta, Batı Karadeniz Bölgesi, bilinen tarihinin en büyük sel felaketine maruz kalmış, can 
kaybı olmuş, bölge enkaza dönmüş ve bütün milletimizi üzüntüye boğmuştur. 300 trilyonluk tah
minî bir zarar söz konusudur. 

Kısaca özetlemek gerekirse, toplam 19 ölü, 12 kayıp vardır. .Su altında kalan ev ve işyeri sa
yısı 3 117, hasarlı konut sayısı 660, tamamen yıkılan konut sayısı ise 187 ve ayrıca, 179 haneli bir 
köydür. Hemen yüzün üzerinde köy yolu kapalıdır, 1 milyon dekardan fazla tarım alanı su altında
dır, binlerce küçük ve büyükbaş hayvan telef olmuştur. 

Bölgemizin uğradığı bu felaket, bir gerçeği tekrar ortaya çıkarmıştır; altyapı yetersizliği, bu tip 
afetlerin tesirlerini artırmakta, zarar ve ziyan boyutunu büyütmektedir. 

Bugün, yine, Filyos Irmak yatağının ıslah edilemeyişinin faturasını çok ağır ödedik. Islah pro
jesinin tutarı 8 trilyon civarındadır. Tüm bölgedeki dere yataklarının ıslahı, taşkın koruma barajla
rı belki 15 trilyona ıslah edilebilir. 300 trilyonluk zararın yanında 15 trilyonluk bir bedelin ne ka
dar az olduğu düşünülürse, bölgemizin, gerçekten, ne kadar ihmal edildiği ortaya çıkmaktadır. 
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İşin daha da acı tarafı ise, 1998 yılı bütçesinin yüzde 40'ı, 6,5 katrilyonu faize gidecektir; ya

ni, rantiyecilere günde 15 trilyon ödenecektir. Rantiyecilere ödenecek bir günlük parayla, Batı Ka
radeniz Bölgesindeki tüm ıslah çalışmalarını yapmak mümkündür. 

Hükümet yetkilileri, bir seferberlik havası içinde, her şeyin yapıldığını ifade ederlerken, afet 
bölgesinde mahsur kalmış vatandaşlarımızın ilkel sallarla kurtarıldığını televizyonlardan izledik. 

Bölgede yaptığımız incelemelerde de, afet bölgesinde, yeterli değil, doğru dürüst bir çalışma
nın yapılmadığını tespit ettik. Su ve çamur altındaki Devrek, Bartın, Yenice, Karabük gibi yerle
şim merkezlerinde, İSKİ ve ASKİ'nin gayretleriyle rahat bir nefes alınabilmiştir. Toplam 76 araç
lık ve 2 000 bidonluk ve her türlü tıbbî ve gerekli kimyasal maddeleri de ihtiva eden bir yardım 
konvoyuyla bölgenin imdadına yetişmişlerdir. 

Tüm bu hususların bir genel görüşme ile görüşülmesi fevkalede faydalı olacaktır. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırasında yapılacaktır. 
Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum: 

2. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar ve 54 arkadaşının, turizme açılan orman alanlarının da
ğıtımında usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Orman Bakanı Ersin Taranoğlu hak
kında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/22) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin, tabiî güzellikleri, tarihî varlıkları ve bütün yılı kapsayan iklim imkânları bakımın

dan büyük bir potansiyel teşkil eden turistik özellikleri, turizmi başlı başına geniş bir sektör haline 
getirmiştir. 

Özellikle orman sahalarında, birkısım politik ve ticarî düşüncelerle, yakınlara yapılan anormal 
miktarlara varmış dağıtmaların durdurulması ve menfaat birliklerinin önlenmesi zarurî hale gelmiş 
bulunmaktadır. 

Arazi tahsislerinde en önemli husus, bir hafta önce Orman Bakanlığının yaptığı tahsislerden 
sonra, ne gariptir ki, Orman Bakanlığının arazi tahsis ettiği firma veya kişilere Turizm Bakanlığı 
da arazi tahsis etmiştir. Her iki bakanlığın tahsislerinde en önemli rolü, ANAP Bursa İl Başkanı ile 
birlikte, GÜROLTEKS (Yalçın Sünnetçioğlu) firması üstlenmiştir. 

Hükümetin, politik düşüncelerle, dost ve yakınlarını faydalandırmak üzere sürdürdüğü bu yağ
malama ile: 

1- Muğla İli Bodrum İlçesi Çiftlik Köyü Kargıcak mevkiindeki 47 416 metrekarelik orman sa
hasının, ANAP İstanbul İl Başkanı Erdal Aksoy'un kardeşine ait Diler Holding sahibi Türkiye 
Odalar Birliği Başkanı Fuat Miras'a verilmiş olması; 

2- Muğla İli Bodrum İlçesi Çiftlik Köyü Kargıcak mevkiindeki 165 bin metrekarelik orman 
sahasının, Erol Aksoy İnşaat ve Ticaret AŞ.'ne verilmiş olması; 

3- Muğla İli Bodrum İlçesi Çiftlik Köyü Gelinönü mevkiindeki 140 001 metrekarelik orman 
sahasının, Begüm Yapı Turizm Ticaret ve San. Ltd. Şirketi (ANAP Bursa İl Teşkilatından Berat 
Tunakan) sahibine verilmiş olması; 

4- Muğla İli Bodrum İlçesi Çiftlik Köyü Kisebükü mevkiindeki 241 098 metrekarelik orman 
sahasının, Edim İnşaat ve Turizm Yatırım San ve Tic. AŞ. sahibine verilmiş olması; 
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5- Muğla İli Bodrum İlçesi Çiftlik Köyü Adalıyalı mevkiindeki 281 139 metrekarelik orman 

sahasının, Limak İnşaat San. ve Tic. Ltd. ŞU. sahibi N. Ozdemir'e verilmiş olması; 

6- Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Köyü Saattepe mevkiindeki 29 239 metrekarelik orman 
sahasının, Gökova Kâğıt Ürünleri Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şirketi sahibine verilmiş olması; 

7- Muğla İli Fethiye İlçesi Karadere Köyü Gâvurağılı mevkiindeki 186 814 metrekarelik or
man sahasının, Ofgöz Yat. Tur. Tic. Taah. Nak. İth. İhr. AŞ'nin sahibi Hasan Özgün'e verilmiş ol
ması; 

8- İstanbul İli Pendik İlçesi Emirli Köyü Sığıreğrek mevkiindeki 744 955 metrekarelik orman 
sahasının, Mir İnşaat Taah. Tic. ve San. AŞ. sahibi ANAP eski bakanlarından İbrahim Ozdemir'e 
verilmiş olması; 

9- Sakarya İli Sapanca İlçesi Yanık Köyü Meşelik mevkiinde 26 253 metrekarelik orman sa
hasının, Bakiş İnşaat ve Tic. ve San. AŞ sahibi Rifat Bal'a verilmiş olması; 

10. Antalya İli Merkez İlçesi Güzeloba Mahallesi Lara mevkiindeki 71 970 metrekarelik or
man sahasının, Bursa Otelcilik AŞ sahibine verilmiş olması; 

11. Antalya İli Merkez İlçesi Güzeloba Mahallesi Lara mevkiindeki 68 730 metrekarelik or
man sahasının, Kur İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ sahibi Zafer Tankol'a verilmiş olması; 

12. Antalya İli Merkez ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara mevkiindeki 99 055 metrekare orman 
sahasının, Gürolteks Tur. Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. sahibi Başbakan Mesut Yılmaz'a özel uçağı
nı tahsis eden Yalçın Sünnetçioğlu'na verilmiş olması; 

Tamamen siyasî maksatlarla, dost ve yakınlara partizanca yapılmış haksız ve isabetsiz işlem
lerden tespit edilebilenlerdir. 

12 Aralık 1997 tarih ve 23198 sayılı Resmî Gazetenin 81 - 83 üncü sayfalarında (Orman Ba
kanlığından) başlığıyla yayımlanmış "Saha Tahsis Duyurusu" yukarıdaki düşünceleri teyit bakı
mından son derece dikkate şayandır. 

Bu duyuruda "bu ilanla ilgili dosyalarında ayrıntıları ve koordinatları belirtilen, aşağıda izah
ları yapılmış ormanlık sahalar 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi hükümlerine uygun 
olarak turizm amaçlı yatırım yapılması kaydıyla yürürlükteki Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkın
da Yönetmelik esaslarına göre tahsis edilecektir" başlığı altında yukarıda tespit edebildiğimiz 12 
orman sahası da dahil olmak üzere ayrı ayrı mevki ve miktarları belirtilen 26 orman sahasının ger
çek veya tüzelkişilere tahsis edileceği bildirilmektedir. 

Bu duyuruda 26 orman sahasının her birinin iji, ilçesi, köyü, mevkii, vüsati belirtildikten baş
ka, burada kurulacak turistik tesisin kaç yataklı, kaçıncı sınıf tatil köyü olacağı ve ön izin teminat 
miktarı gösterilmektedir. 

Bu suretle, müteşebbisin bir projesi bulunmadığı halde tesisin kaçıncı sınıf tatil köyü olacağı 
ve kaç yatak ihtiva edeceği sanki önceden bilinmektedir. ı 

12 Aralık 1997 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bu duyuru gereğince, isteklilerin 29 Ara
lık 1997 günü saat 17.00'ye kadar Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkan
lığına müracaat etmeleri lüzumu da belirtilmektedir. 

Böyle bir duyurunun bütün ilgileneceklere hitap etmesi mümkün değildir. Bu duyuru, tesis tü
rü, sınıfı ve yatak sayısı dahi önceden belirtildiğine göre, ancak buralara talip olanlar için ve onla
rın projelerine göre hazırlanmış bir duyuru olmaktan ve sadece onları hedef almaktan öteye geçe
mez. Yani, süre, kasıtlı olarak dar tutulmuştur. 
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Bu itibarla Orman Bakanlığının da duyurusu önceden kimlerin nerelere talip olunduğunun bi-

linmesiyle ve onların taleplerinin karşılanması için prosedür icabı yapılmış bir işlemden ibarettir. 
Yani, görevin götüye kullanılmış olmasıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle görevini kötüye kullandığı tespit edilen Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu hakkında TCK'nın 240 inci maddesine göre soruşturma yapılmak üzere, Anayasanın 
100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarınca Meclis soruştur
ması açılabilmesi için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Irfettin Akar 

Muğla 
Fevzi Arıcı 

İçel 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Mehmet Sağlam 

Kahramanmaraş 

Ümran Akkan 
Edirne 

Doğan Baran 

Niğde 
Mehmet Tatar 

Şırnak 
Tahsin Irmak 

Sivas 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Mahmut Duyan 

Mardin 
Ergun Özdemir 

Giresun 
İsmet Attila 

Afyon 
Hasan Karakaya 

Uşak 
Gemil Erhan 

Ağrı 
Ömer Bilgin 

İsparta 

Saffet Arıkan Bedük 

Ankara 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Abdülbaki Ataç 

Balıkesir 
İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 

Bahattin Şeker 

Bilecik 
Nihan İlgiin 

Tekirdağ 
Turhan Güven 

İçel 
Halil Yıldız 

. İsparta 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
Salih Sümer 
Diyarbakır 

Nevzat Köse 
Aksaray 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Mehmet Gölhan 
Ankara 
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Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Hasan Ekinci 

Artvin 
İ. Cevher Cevheri 

Adana 
Hayri Kozakçıoğlu 

İstanbul 
Halit Dağlı 

Adana 
Cihan Paçacı 

Elazığ 
Rıza Akçalı 

Manisa 
Meral Akşener 

İstanbul 
Yusuf Bacanlı 

Yozgat 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Haluk Yıldız 
Kastamonu 

M. Fevzi Şıhanlıoğlıı 
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Zeki Ertugay 

Erzurum 
Ergun Özkan 

Niğde 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Sabri Güner 
Kars 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Abdulkadir Akgöl 
Hatay 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Ayfer Yılmaz 
İçel 

0 : 1 

Şanlıurfa 
Faris Özdemir 

Batman 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü

şür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşme gününe dair Danışma Ku
rulu önerisi daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve 

İl Merkezinde Sevindik, Kınıkh, Gümüşler ve Başkancı Adıyla Dört İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifini (2/736) geri aldığına ilişkin önergesi (4/343) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Denizli İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve İl Merkezinde Sevindik, Kınıkh, Gümüş

ler ve Başkarcı Adıyla Dört İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"ni geri çekiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hilmi Develi 

Denizli 
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BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum: 
9. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun (6/1009) esas numaralı sözlü sorusunu 

geri aldığına ilişkin önergesi (4/344) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 145 inci sırasında yer alan (6/1009) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap gelmiştir, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
10. — içel Milletvekili Saffet Benli'nin (6/985, 986) esas numaralı sözlü sorularını geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/345) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 121 ve 122 nci sıralarında yer alan (6/985) ve (6/986) 
esas numaralı sözlü soru önergelerimi, ilgili bakanlardan yazılı cevaplar almış olmam nedeniyle ge
ri çekiyorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 28.5.1998 

Saffet Benli 
İçel 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Bazı milletvekillerinin (9/20) esas numaralı soruşturma önergesinden imzalarını geri çektikle

rine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

/ / . — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel Milletvekili Turhan Güven, Afyon Millet
vekili İsmet Attila, Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz, Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin, Ankara 
Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık 'in (9/20) esas numaralı 
Meclis soruşturması önergesinden imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/346) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(9/20) esas numaralı soruşturma önergesinden imzamızı geri çekiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
İsmet Attila 

Afyon 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 

Turhan Güven 
İçel 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Ahmet Uyanık 

Çankırı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. > 
Böylece gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan ve biraz sonra görüşeceği

miz (9/20) esas numaralı Meclis soruşturma önergesinde Anayasanın 100 üncü maddesinde aranan sayıda 
imza kalmamıştır. Bu nedenle, (9/20) esas numaralı Meclis soruşturma önergesi işlemden kaldırılmıştır. 

Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 
12. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/347) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka komisyonlarda görev aldığımdan Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 29.05.1998 
Saygılarımla. 

Ahmet Alkan 
Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
13. — Nevşehir Milletvekili Abdulkadir Baş'in Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/348) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka komisyonlarda görev aldığımdan Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekiyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 29.05.1998 
Saygılarımla. 

Abdulkadir Baş 
Nevşehir 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
14. — Ankara Milletvekili İrfan Koksal'in Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/349) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka komisyonlarda görev aldığımdan Adalet Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 29.5.1998 
Saygılarımla. 

İrfan Köksalan 
Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
15. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi (4/350) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka komisyonlarda görev aldığımdan Adalet Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 29.5.1998 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, 
oylarınıza sunacağım: 

16. — Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in Ermenistan'a yaptığı resmî ziyarete katılması uygun 
görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1526) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in, 28-30 Nisan 1998 tarihlerinde Erivan'da yapılan Karade
niz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları ve Yüksek Düzeyli Memurlar toplantılarına katılmak 
üzere bir heyetle birlikte 27 Njsan-1 Mayıs 1998 tarihleri arasında Ermenistan'a yaptığı resmî zi
yarete, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Ba
kanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın Sİ nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 
17. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Tunus'a yaptığı resmî ziyarete katılması uygun 

görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1527) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4-5 Mayıs 1998 tarihlerinde Tunus'a resmî bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Süley
man Demirel'e refakat eden heyete, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın da iştirak etmesi uy
gun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 
uncu maddesine göre verilmiş müşterek bir önerileri vardır; okutup, işleme koyacağım: 

IV.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 3 Haziran 1998 Çarşamba günü sözlü 

soruların görüşülmemesine ilişkin ANAP, DSP ve DPT Gruplarının müşterek önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 1 Haziran 1998 Pazartesi günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerilerinin Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Uğur Aksöz Ali Ilıksoy 
ANAP Grup Başkanvekili DSP Grup Başkanvekili 

Müjdat Koç 
DTP Grup Başkanvekili 
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Öneriler: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12 nci 

sırasında bulunan 469 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 6 ncı sırasına; 16 ncı sırasında bulu
nan 638 sıra sayılı kanun tasarısının, 7 nci sırasına; 15 inci sırasında bulunan 626 sıra sayılı kanun 
tasarısının, 8 inci sırasına alınması ve 3 Haziran 1998 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülme
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz isteyen var mı efendim? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Esengün. (FP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum; Hükümete mensup parti gruplarının,önerisi üzerinde düşüncelerimi açıklamak üze
re huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, şu andaki gündemimize göre, 3 üncü sırada, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney ve arkadaşlarının, askerliğini yapmamış polis memurlarının askerliklerini görevlerinde yap
malarına dair kanun telifi var. Biliyorsunuz, bu teklif, görüşüldü, tam yasalaşacağı esnada Millî Sa
vunma Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi üzerine komisyona çekildi ve o gün bugün herhan
gi bir gelişme olmadı. 35 bin civarında polis memuru akıbetlerinin ne olacağını merakla beklemek
teler. Aylar önce komisyona çekilmiş olan bu teklif, maalesef, komisyonda yeni bir düzenlemeye 
tabi tutulup Genel Kurul huzuruna da getirilmiş değil. Ben, burada, teklif sahiplerinin, tekliflerine 
sahip çıkmalarını bir defa daha hatırlatıyorum. Eğer, polis memurları askerliklerini normal şekilde 
yapacaklarsa, bu söylensin, başka bir çözüm bulunacaksa, bir an evvel, Meclisten bu teklif geçiril
sin; o kişilerin, askerliğini henüz yapmamış o 35 bin civarında genç polis kardeşimizin de ümitle
ri .bu şekilde sömürülmesin. 

4 üncü sırada, kamu görevlilerinin sendika kurmalarıyla ilgili tasarrvar. Biliyorsunuz, bu, ka
muoyunu, medyayı, Meclisimizi çok uzun süre işgal etti. Günlerce, gece saat 24.00'lere kadar ça
lıştık. Tahmin ediyorum, 25 maddesi Genel Kurulda görüşüldü; ama, bu arada, Hükümete dışarı
dan destek veren Cumhuriyet Halk Partisinin, Hükümete yaptığı baskı sonucu, Hükümet, burada da 
geri adım attı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı şu anda gündemin 4 üncü sırasın
da yarım kalmış işler arasında beklemeye devam ediyor. 

Bir diğer tasarı da 5 inci sırada var; bu Hükümetin bir başka ayıbı diyeceğim. Radyo Televiz
yon Kanununun (RTÜK) bazı maddelerinde yapılması istenilen değişiklik tasarısı, gerçekten, Mec
lisimizi uzun süre meşgul etti. 

Meclisin çalışmadığını kimse iddia edemez. Bakınız, bugünkü Resmî Gazetede 4 kanun ya
yımlandı. Geçen hafta, bu Mecliste görüşülen, yasalaştırılan 4 kanun bugün Resmî Gazetede yer al
dı. Niçin; çünkü, geçen hafta, Hükümet, RTÜK Yasasını dayatmaktan vazgeçti ve Meclis çalışma
ya başladı, bir günde 4 kanun tasarısı kabul edildi. Sırf, şu RTÜK Yasası, bu Meclisimizin çok 
emeğine, çok zamanına ve çok da, Meclisimiz üzerinde birtakım yanlış mülahazaların oluşmasına 
sebep oldu. Ben, bu konuda Yüce Genel Kurulu tebrik ediyorum, kutluyorum, iradesini ortaya koy
du, bunu dayatmak isteyenler geri adım attılar. Bu, bir başarıdır, Meclisimizin birlikte elde ettiği 
bir başarıdır. 

Bugün getirilen öneriyle, 5 inci sıradan sonra gelmek üzere, Türk Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair bir veya birkaç maddelik tasarı görüşülsün isteniyor, 
Haller Kanununu görüşülsün, sonra da "Vergi Reform Tasarısı" denilen vergi kanunlarıyla ilgili 
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tasarı görüşülsün isteniyor. Bunlara prensipte karşı çıkmıyoruz; ama, şurası bir gerçek ki, bu tasa
rılar öne alındığı takdirde, özellikle de vergi tasarısının muhtevasının ne olduğu hepimizce malum
dur, bu Meclis tatile girinceye kadar başka hiçbir teklif veya tasarı görüşülmez, Meclis gündemi, 
bu defa da, bu Vergi Kanunu Tasarısıyla tıkanır hale gelir. Halbuki, bir iki maddelik kanun tasarı
ları var. 

Bakınız, biraz sonra, yüce huzurunuza, Fazilet Partisi Grubu olarak bir önerimiz gelecek. Ora
da, görüşülmesini istediğimiz Toplu Konut Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, şehitlerin dul 
ve yetimlerine, malul gazilere faizsiz kredi verilmesini temin eden bir tasarı var. Bu, Hükümetin 
teklifidir; biz, Hükümetin bu tasarısına sahip çıkıyoruz, öncelikle görüşülsün istiyoruz. 

Ayrıca, hak malulü gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin maaşlarının artılmasınadair, Gazi
antep Milletvekili arkadaşımız Sayın Bedri İncetahtacı'nın vermiş olduğu bir kanun teklifi var. 

Sonra, neyin görüşülmesini istiyoruz; Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı da, artık, şu Mec
liste bir an evvel görüşülsün. Sayın Çevre Bakanı, yerli yersiz, yakışıklı yakışıksız Fazilet Partisi
ni bu konuda suçlamaya, maalesef, devam ediyor. Biz, şimdi, Yüce Meclisin huzurunda, İktidar 
partilerine teklif ediyoruz: Geliniz, şu Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısını -her neyse- bir an ev
vel görüşelim, yasalaştıralım, buna öncelik tanıyalım. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, biz, bu teklifi yaparken, şu andaki basılı gündemin 7 nci sırasın
dan sonra gelmek üzere bir düzenleme yapılsın istiyoruz. 7 nci sırada, Türk Ceza Kanununun Ba
zı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı var; bu da Hükümetin teklifi. Ne getirecek bu tasarı; düşünceye af adı altında, 159 un
cu maddeden, 312 nci maddeden mahkûm olanlara, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci madde
sinden mahkûm olanlara, bir yönüyle af getirecek, bir yönüyle ifadeyi açıklama hürriyetini Türki
ye'de yerleştirmeye yönelik olumlu bir adım olacak; ama, işte, bakınız, bugünkü Hürriyet Gazete
sinde de haber var: "Hükümet sahip çıkmadı; düşünceye af, rafa kalktı." 

7 nci sıradaki bu tasarının önüne, siz, Vergi Yasa Tasarısını, Haller Yasa Tasarısını koyarsa
nız, bu, tasarıyı çıkarmayacağınızın işaretidir ve bu tasarıyı, siz, zamanında, Eşber Yağmurdcre-
li'nin cezasının affı için getirmiştiniz; Eşber Yağmurdereli, bugün, cezasının infazı için savcılıkça 
yeniden gözaltına alındı. 

Bakınız, eğer, gazetede yazılan doğruysa, gerçekten çok üzücü. Burada, şunlar ifade ediliyor: 
"Hükümetin DSP'li kanadından Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün çalışmaları sonucunda hazır
lanan tasarıya, ANAP'ın, asıl karşı çıkış sebebinin farklı olduğu öğrenildi. Tasarının bu haliyle ya
salaşması durumunda, şu anda cezaevinde bulunan Kayseri Belediye eski Başkanı Şükrü Karatepe 
ile halen cezasının sonucunu bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 
MÜSİAD Başkanı Erol Yarar'ın da cezalarında indirim söz konusu olacağı öğrenildi; konjonktür 
nedeniyle ANAP'ın tasarıyı geciktirdiği öne sürüldü." Ben, bu gerekçeye inanmak istemiyorum. 
Eğer ANAP bu düşünceyle hareket ediyorsa, yazıklar olsun derim, başka bir şey diyemem. (FP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bizim teklifimizin hemen akabinde, şu saydığım -ama, öncelikle Türk 
Ceza Kanununda ve Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapılmasını getiren tasarıyı takip 
eden- birer ikişer maddelik tasarıların görüşülmesini takiben, şu anda Hükümet partilerinin getir
mek istediği Türk Ticaret Kanunundaki değişikliği görüşelim, haller yasa tasarısını görüşelim, Ver
gi Kanunundaki değişikliği görüşelim. Ben, dün, Danışma Kurulunda şöyle bir teklifte de bulun
dum: Bu, çözülmeyecek bir sorun değil. Bizim bir araya gelip de halledemeyeceğimiz, özellikle ta
sarıların görüşülmesi sırasında halledemeyeceğimiz bir konu yok. Bunu Danışma Kurulunda hal
letmeye çalışmayalım. Gelin, grup başkanvekilleri, parti yetkilileri olarak bir araya gelelim, istedi-
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ğimiz tasarıları şöyle bir sıralayalım, üç aşağı beş yukarı muhakkak anlaşırız. Bakınız, hem şu an
da Meclis zaman kaybediyor hem de belki bizim teklifimiz reddedilecek veya şu teklif reddedile
cek. Sonuçta, işi burada halletmeyelim, işi kendi aramızda görüşerek, müzakere ederek halledelim; 
Meclisin veya Danışma Kurulunun huzuruna mutabakat sağlanmış tekliflerle çıkalım. Bu, Mecli
sin çalışması için de önemli bir adım olur. 

Muhterem arkadaşlar, eğer, Hükümet partilerinin teklifi kabul edilirse, bir bakıma, bizim tek
lifimizin bugün için anlamı kalmayacak; biz, o teklifi geri çekeceğiz; ama, yarın, yeni baştan, Da
nışma Kurulunun toplanmasını isteyeceğiz ve teklifimizi yarın yüce huzura getireceğiz. Eğer, bu
gün, Hükümet partilerinin teklifi reddedilirse, bizim teklifimiz çok daha makul bir tekliftir, çok da
ha makbul bir tekliftir, Meclisin çalışmasını gerçekten çabuklaştıracak bir tekliftir; özellikle, onun 
kabulünü Yüce Heyetinizden rica edeceğiz. 

Ben, doğru olanı yapmaya çalışmamızın gerektiğini, makul olanı birlikte kararlaştırmamız ge
rektiğini ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Öneriyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 
Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12 nci 

sırasında bulunan 469 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 16 ncı sırasında bulu
nan 638 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 15 inci sırasında bulunan 626 sıra sayılı kanun 
tasarısının 8 inci sırasına alınması ve 3 Haziran 1998 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülme
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, Fazilet Partisi önerisini geri çekiyor değil mi efendim? 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Evet. 
BAŞKAN -Sayın Güven, sizin de aynı mahiyette bir grup öneriniz var; DYP de geri çekiyor 

mu öneriyi? 
TURHAN GÜVEN (içel) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına ge

çiyoruz. 
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz ve 55 arkadaşının, Devlete ait pul, zarf ve etiket

leri özel amaçlarla kullanmak suretiyle TÜGSAŞ'ı haksız ve keyfi olarak zarara uğrattığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Mustafa 
R. Taşar hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/20) 

BAŞKAN - Biraz önce, bu kısmın 1 inci sırasında yer alan (9/20) esas numaralı soruşturma 
önergesindeki imzaların geri çekilmesi nedeniyle, Anayasanın 100 üncü maddesinde aranan sayı
da imza kalmadığı için, bu soruşturma önergesini işlemden kaldırmıştık; dolayısıyla, görüşülmesi
ne gerek kalmamıştır. 
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BAŞKAN - Genel Kurulun 27.5.1998 tarihli 94 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, bu 

kısmın 2 nci sırasında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri ne
deniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edil
mesi amacıyla kurulmuş bulunan (10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 532 sı
ra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

2. — Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurt
taşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kuru
lan (10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı ; 532) (1) 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırma komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmelerde ilk söz 

hakkı, önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grup
larından l'er üyeye ve şahısları adına da 2 üyeye söz vereceğiz. Ayrıca, istemleri halinde, Komis
yon ve Hükümete de söz vereceğiz, bu suretle, Meclis araştırma komisyonu raporu üzerindeki ge
nel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar adına 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
Komisyon raporu 532 sıra sayı ile bastırılıp, üyelere dağıtılmıştır. 
Şu anda, bize intikal eden sıraya göre, rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimle

rini okuyorum: ANAP Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın SebgetuUah Seydaoğlu, DSP 
Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Cihan Yazar; şahıslan adına, Mardin Milletvekili Sayın 
Hüseyin Yıldız, Siirt Milletvekili Sayın Ahmet Nurettin Aydın, Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Ömer Vehbi Hatipoğlu. 

İlk söz, önerge sahibi sıfatıyla.Sayın Hacaloğlu'nun. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu ve Güney

doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının 
araştırılarak alınması gerekli tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulmuş bulunan komisyonun 
hazırlamış olduğu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi çerçevesinde, 9 milletve
kili arkadaşımla birlikte araştırma önergesinin sahibi olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin birçok sorunu var; Türkiye'nin enflasyon sorunu var, Tür
kiye'nin demokrasisinin sorunları var; Türkiye'de sosyal devlet çökertilmiş vaziyette, Türkiye'de 
sağlık ve eğitim paralı hale gelmiş bulunmakta; Türkiye'de işsizlik diz boyu, bölgelerarası eşitsiz
lik ve bireyler arasında gelir eşitsizliği kanayan bir yaraya dönüşmüş halde ve onların ötesinde, 
Türkiye'de, 1980'li yılların başından günümüze, ülkemizin geniş bir coğrafyasında, doğuda, gü
neydoğuda terör var, şiddet var, baskı var. 

Öncelikle, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak şu tespiti yapmak istiyorum: Ülkemizin içinde 
bulunduğu sorunların aşılmasında, yalnız ülkemizin değil, insanlığın içinde bulunduğu sorunların 
aşılmasında şiddete, teröre ve baskıya yer olamaz, silahla 2000'li yıllara girerken hiçbir soruna çö
züm bulunamaz; ancak, terörün varlığı, teröre karşı devletin mücadele etme sorumluluğu, devlete, 
bir devlet olmaktan kaynaklanan yükümlülük getirirken, devlete başka sorumluluklar da getirmek
tedir. Devlet, teröre karşı mücadele ederken, hukuk devleti varlığının temel ilkelerinden, insan hak
larından ve devletin var olmasının temel değerlerinden kaynaklanan konulardan ödün veremez, ge
ri adım atamaz. Yani, terörle mücadele, demokrasiyi askıya almanın, insan haklarını ihlal etmenin 
gerekçesini oluşturamaz. 

(7) 532 S. Sayılı Basınayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, terör yüzünden, ülkemizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzda 25 bi

ni aşan insanımız can verdi; binlerce şehit verdik, binlerce masum insan can verdi. Oradan, bura
dan 25 bin insanımız yok oldu. Bu acı, bu kanama artık dinmelidir; çünkü, oradan da, buradan da 
can verenlerin hepsi bu ülkenin insanlarıdır. Akmakta olan, kardeş kanıdır. Ülkede, artık, terör din
meli, şiddet durmalı, baskı sona ermelidir. Bu, ortak davamızdır. Bunun üstesinden gelebilmek, 
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşlığının göstergesi olacaktır; ama, sadece, bu da yeterli değildir. Or
tada, terörle mücadele süreci içerisinde, yapılan mücadelenin ortamı içerisinde, ne yazık ki, yüz-
binlerce insanımızın çok temel hakları ihlal edilmiştir. Ülkemizde, birçok alanda, insan haklan ih
lalleri vardır; ama, bir alan vardır ki, kitlevî insan hakları ihlalinin alanını oluşturmaktadır. Doğu 
ve güneydoğuda son ondört yıldır süregelmekte olan çatışma ortamında, ne yazık ki, 3 428 köy ve 
mezra boşaltılmıştır; şu nedenle boşaltılmıştır, bu nedenle boşaltılmıştır; terör örgütünün baskısıy
la boşaltılmıştır, güvenlik güçlerinin talebiyle veya korucuların istemiyle boşaltılmıştır ya da ora
da yaşamakta olan yurttaşlarımızın kendi yaşamlarını güvenli bulmamaları nedeniyle boşaltılmış
tır; ortada, zorunlu, isteğe bağlı olmayan bir boşaltma sorunu vardır. 

Oradaki doğal yaşamlarından kopartılan, evini barkını, ahırını terk eden; orada hayvancılıktan, 
korusundan, ahırından, agro-sanayiinden, evinden barkından, kendini yaşama bağlayan kırsal eko
nomik faaliyetlerden kopma noktasına gelen kişilerin ortaya çıkan mağduriyetinin giderilmesi so
rumluluğu, Anayasamız gereğince devlete aittir. Çünkü, devlet, her koşulda, yurttaşların güvenli
ğini sağlamakla yükümlüdür. Anayasamızın 125 inci maddesi de bunu öngörmektedir. Yurttaş ile 
devlet arasındaki ilişkinin vazgeçilemez temel taşlarından biri budur. Ne yazık ki, özellikle 1988 
yılından 1994 yılına değin, yoğun bir şekilde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 20 ilde, 
ama ağırlıklı olarak Tunceli'de, Diyarbakır'da ve bazı çevre illerde meydana gelen zorunlu köy bo
şaltmalarının yarattığı mağduriyetler bugüne değin giderilememiştir. 400 bini aşkın yurttaşımız, 
yaşamdan kopartılmış, yaşamdan kopma zorunluluğu altında kalmış; hükümetler gelmiş geçmiş, 
sorunlar tespit edilmiş; ancak, yaralar sarılmamış, adımlar atılmamıştır. 

1996 yılı şubat ayında, ben ve 9 arkadaşım, hükümetlerce bilinen, yörede yaşayan insanları
mızın her geçen gün artan düzeyde ıstırabına neden olan, çocuklarımızın terör bataklığına malze
me olmasına neden olan, iş olanaklarının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin giderek daha artan boyut
larda bu yurttaşlarımızdan esirgendiği bir ortamın doğmasına neden olan bu sorunun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi platformuna getirilebilmesi için bir araştırma önergesi vermiştik. Bu önergemiz, 
ancak 1997 yılı haziran ayında görüşülebildi; yani, birbuçuk yıl aradan sonra görüşülebildi. 

Komisyonumuz, altı ay süren bir çalışma yaptı, bölgede çalıştı; bölgede görev yapmış olan 
tüm olağanüstü hal bölge valilerinin görüşlerini aldı, bölgedeki yurttaşlarımızı dinledi, muhtarları
mızla görüştü ve hazırlanan rapor Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Bundan üç ay evvel 
dağıtılmış olan bu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülebilmesi, ne yazık ki, ancak 
bugün mümkün olabildi; yani, Komisyon raporunun tamamlanmasından altı ay sonra mümkün ola
bildi. Biz, buna da şükür diyoruz; artık görüşme zamanı, artık tartışma zamanı. 

Ben, bu konuda alınması gereken önlemler -hem özel önlemleri hem de bölgede kalıcı barışın 
sağlanabilmesi için, bölgede, hem sosyoekonomik hem de demokratikleşme alanında atılması ge
reken adımlar- hususunda kapsamlı görüşlerimizi Grubum adına almış olduğum ikinci konuşmam
da sunacağım. 

Bu aşamada, bu çerçevede görüşlerimi belirlemiş bulunuyorum; hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
ANAP Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu; buyurun. 
Süreniz 20 dakika. 
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ANAP GRUBU ADINA SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan araştırma 
komisyonu raporu üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulun
maktayım. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor ve böyle, Türki
ye'nin en önemli konusu olan bir meseleyi Yüce Meclisin önüne getirdikleri için, önergeyi veren 
arkadaşlarımı da kutluyorum. 

Jeopolitik konumu ve sosyal, kültürel zenginlikleri itibariyle, daima, çeşitli unsurların hedefi 
olan ülkemizde, uzun yıllar devam eden terörist eylemler, özellikle, doğu ve güneydoğuda yaşayan 
vatandaşlarımızın üzerinde yoğun baskı ve şiddet uygulamalarına neden olmuştur. Bir taraftan te
röristlerin yoğun baskısı, diğer taraftan güvenlik güçlerinin terörizme karşı giriştikleri operasyon
lar, yöre halkını çaresizlik içerisinde bunaltmış, yurt ve yuvalarını terk etmek zorunda bırakmıştır. 

Göçün asıl nedenlerini araştıracak olursak, iki ana muhtevadan müteşekkil olduğunu görürüz: 
1- Klasik nedenler, 
2- Günümüzün şartlarındaki realiteler. 

Klasik nedenleri özetlersek; toprak dağılımındaki dengesizlik, yüksek nüfus artışı, tarımdaki 
makineleşme, köy ve mezraların iticiliği, kentlerin ilgi çekiciliği, işsizlik, yayla yasağı vesaire... 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu bölgenin bir insanı olarak şunu ifade etmek isterim: Göç 
eden veya kendi iradeleri dışında göç etmek zorunda bırakılan bu insanların sorunlarını, sadece böl
geyle sınırlı olarak düşünemeyiz; zira, göç hadisesi, Türkiye'nin sorunudur; ülkenin tümünü ilgi
lendiren, özellikle büyük şehirlerimizi yaşanmaz hale getiren, metropollerimizin sosyal yarası ha
line gelmiş bir vakıadır. 

Bölgenin coğrafî açıdan dağlık olması, yerleşim birimlerinin dağınıklığı, güvenliğin yeterince 
sağlanamamış olması, sağlık, eğitim, barınma ve ulaşım gibi en temel hizmetlerin yöre insanına za
manında verilememiş olması, terör nedeniyle de mevcut hizmetlerin bile kullanılamaz hale gelmiş 
olması, üretimin düşmesine, işsizliğin ve fukaralığın artmasına; dolayısıyla, bu insanların yerleşim 
yerlerini terk etmesine veya terke zorlanmasına sebep olmuştur. 

Gerek göç edenler gerekse göç edilen yerlerde yaşayan insanlar açısından konunun iki yönüy
le de değerlendirilmesi gerektiği inancındayım. Zaten plansız yapılaşmanın kurbanı olan büyük 
kentlerimiz, köy boşalmalarıyla daha da kalabalıklaşmakta, altyapı yetersizliği ve çarpık kentleş
me, şehirlerimizi de köyleştirmektedir. 

Buna ilişkin çözüm önerileri ve yöre halkının beklentileri hususuna, Araştırma Komisyonu
muz, raporunda, ayrıntılarıyla yer vermiştir. Araştırma Komisyonumuzun, çok objektif, özveri ve 
fedakârlıkla, altı ay içerisinde, güneydoğunun çeşitli il, ilçe ve köylerinde yaptığı çalışmaların; ger
çekten, güneydoğuda kangren olan, bir insanlık erozyonu olan, insanlık dramı olan göçün, bugün, 
bu Meclisin çatısı altına gelmesi, milyonlarca insanı ilgilendirdiği gibi, şu Yüce Meclisin boynu
nun borcu olduğu da muhakkaktır. 

Göç olayının seyri konusunda, geçmiş yıllara göre bir değerlendirme yapıldığında, 1990 önce
si Türkiye'nin bir kırsal alan problemi olarak görülen göç hadisesinin esas nedeni olarak geçim sı
kıntısı gösterilirken, bugün yaşanmakta olan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini 
büyük ölçüde etkisi altına alan göçün ise, ağırlıklı olarak, bölgede yaşanan terör olaylarından kay
naklandığı; yani, insanların istek ve iradeleri dışında böyle bir mecburiyetle karşı karşıya oldukla
rından dolayı çaresizlik içerisinde bu seçimi yaptıkları bir vakıadır. 
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Bugün yaşanan göç hadisesi, ülkenin öncelikli meselelerinden biri haline gelmiştir ve acilen 

çözümlenmediği takdirde, büyük sosyal patlamaların temelini oluşturacağı hepimiz tarafından bi
linmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; göçe maruz bırakılan 373 491 insanımızın -yaklaşık ya
rım milyona yakın insanımızın- yüzde 85'i geri dönmek istemektedir; yani, toprağından, köyünden, 
bağından, bahçesinden koparılan insanlar, hür iradeleriyle köylerine geri dönmek istemektedirler. 

Bugüne kadar yapılan istatistiklere göre, boşaltılan köy sayısı 742, mezra sayısı 2 379'dur; ya
ni, 3 100 küsur köyümüz, insanların iradeleri dışında, maalesef, boşaltılmıştır veya boşaltılmaya 
zorlanmıştır. Bunun aile bazındaki sayısı 45 binin üzerinde veya 50 bine yakın bir aile demektir. 
Bu mağdur insanların haklı dönüş isteklerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının 
oluşturulmasını devletten beklemeleri en doğal hakları, devletin de bu beklentilere kısa sürede ce
vap vermesi, sosyal ve hukuk devleti olmanın bir gereği ve anlayışı olsa gerek. 

Geçmiş hükümetler tarafından açılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınma paketleri ve pro
jeleri, uygulamaları yeterince takip edilmediğinden hedeflerine ulaşamamıştır ve vatandaşa yeterli 
güveni veremediği için, maalesef, bölgede ciddî anlamda bir geriye dönüş bugüne kadar sağlana
mamıştır. 

Bugün sosyal bir yara halini alan göçün sebep ve sonuçlarını ortadan kaldırmanın, fakirlik ve 
geri kalmışlığı güneydoğu insanının kaderi olmaktan çıkarmanın yolu da, sosyal, ekonomik ve hu
kukî tedbirlerin bir bütün olarak, vakit geçirilmeden, çok süratli bir şekilde, planlı olarak uygula
maya konulmasıdır. 

Bugüne kadar bölgenin sorunları bütün hükümetlerce dile getirilmiş; ancak, getirilen palyatif 
çözümler, maalesef, soruna çözüm olmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, tüm ülkemizi ilgilendiren bu öncelikli konuya partilerüstü bir anlayışla, si
yasî polemikten uzak, gerçekçi bir yaklaşım içerisinde bakmak gerektiği inancındayım; çünkü, o 
masum insanların üzerinde siyasî rant sağlamak pahasına burada demagoji yapmanın hiçbir anla
mı yoktur. Hükümet, çok tutarlı, ilkeli, programlar, projeler çerçevesinde soruna çözüm getirmeli
dir düşüncesindeyim. 

Ortağı bulunduğumuz 55 inci Hükümetin programında da ifade edildiği gibi, bölgede yeni ya
tırım sahalarının açılması, insanlarımıza iş imkânı sağlanması, bozuk olan gelir dağılımının iyileş
tirilmesi; bu manada, bölgedeki tarım, tarımsal sanayi ve imalat sanayiinin gelişmesi için özel sek
tör ve bölge girişimcilerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere/esnaf ve sanatkârlara her türlü des
tek ve teşvikin sağlanacağı; kamu sektörünün, bölgede gelişmeyi hızlandıracak öncü yatırımları ya
pacağı, hayvancılığı geliştirecek projelerin uygulanacağı, sınır ticaretinin canlandırılacağı; sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim programı çerçevesinde eğitim yatırımlarının hızlandırılacağı hedeflenmiştir. 

Olağanüstü halin ilanından beri, ilk defa, Hükümet Programındaki hedeflerin gerçekleştirilme
sine yönelik olarak, geniş kapsamlı teşvikleri içeren 4325 sayılı Yasa Yüce Meclisin de tasviplc-
riyle yürürlüğe konulmuştur. Bununla, olağanüstü hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yöreler
de yatırımları ve istihdamı artırıcı tedbirleri içeren pekçok düzenleme getirilerek yatırımcılara bü
yük destek ve imkân sağlanmıştır. 

Bölgeye büyük bir dinamizm ve canlılık getiren, Güneydoğu Anadolu'yu yatırımcılar açısın
dan cazibe merkezi haline dönüştüren bu düzenlemelere kısaca değinmek istiyorum: 

1.- Bölgedeki adları kanunda belirtilen 22 il için -ki, bunların İçerisinde ağırlıklı olarak tüm 
güneydoğu illeri mevcuttur- yatırımcılara özellikle, vergi ve sigorta alanında indirim ve teşvikler 
getirilmiş; 1998-2002 yılları arasında çalışanlara ait sigorta primi işveren hissesinin SSK'ya Hazine 
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tarafından ödenmesi; teşvik belgeli yatırımlara hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz devri; ola
ğanüstü hal kapsamında bulunan illerde yapılacak yatırımlarda, yüzde 50 elektrik ücreti indirimi 
uygulanması hususları öngörülmüştür. 

2.- Bölgedeki yarım kalmış tesislerin, düşük faizli kredi yoluyla canlandırılması için karar alı
narak, bu yatırımların ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. 

3.- Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için, Halk Bankası aracılığıyla acil destek kredisi 
verilmiştir ve bu konudaki düzenlemelere başlanmıştır. 

4.-Sınır ticaretinin geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır. 
Bu kararların içerik açısından kapsamlarının genişletilmesi için, 55 inci Hükümetimizin çalış

maları son aşamaya gelmiştir. 

Yukarıda sayılan bu idarî ve hukukî düzenlemelerin yanı sıra, ayrıca, GAP İdaresi Başkanlığı 
tarafından proje" bazında birçok faaliyet yürürlüğe konulmuş, uygulamaya başlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda ifade ettiğim gibi, göç hadisesi, Türkiye'nin 
öteden beri karşı karşıya kaldığı önemli sorunlarından biridir. Giderek artan bu sorunun çözümü
nü, elbette, kısa sürede beklemek mümkün değildir. Ancak, kesin ve kararlı tedbirlerle hukukî ze
min içerisinde kalarak, bölgeye ulaştırılacak yatırım imkânları sayesinde, bölgede yaşanan fakirlik, 
işsizlik, eğitimsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesiyle bölge insanlarının beklen
tileri karşılanmış olacağından, geriye dönüşler bu oranda hızlanacak ve soruna çözüm getirecektir. 

Araştırma Komisyonu raporunda, konuyla yakından ilgisi olan bilim adamı, idareci, demokra
tik örgüt kuruluşları ve yöre halkının görüş ve düşünceleri değişik yönlerden ele alınarak, konunun, 
ekonomik, sosyal, hukukî ve demokratik siyasal boyutları üzerinde durularak, yapılması gereken 
hususlar dile getirilmiştir. 

Bu raporları değişik yönlerden eleştirebilirsiniz veya yeterli bulmayabilirsiniz; ancak, böyle
sine önemli bir sosyal meselenin de ele alınmasına ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutma
sına vesile olması bakımından kıymetli bir belge olduğunun kanaatindeyim. 

55 inci Hükümet Programında, doğu ve güneydoğuyla ilgili iyileştirme girişimleri, bölgede 
olumlu karşılanmıştır. Altı ay önce, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın başkanlı
ğında, Bakanlar Kurulu heyetinin güneydoğuda yaptığı inceleme ve araştırmada, bölgeye yönelik 
istihdam alanlarının yaratılması, işadamlarının ve yatırımcıların bölgeyi cazibe merkezi haline ge
tirmesi konusundaki öncülüğü, gerçekten bizi duygulandırmıştır. Altı ay önce başlatılan bu hare
ket, Diyarbakır başta olmak üzere, güneydoğuda çiçek açmış; yani, Diyarbakır'ın ekonomik alan
daki istihdamı, açılımı, 55 inci Hükümetin o açılımıyla birlikte paralellik sağlamıştır. 

Bu öncülüğü Hükümetimizin başlatması, özel teşebbüs yatırımlarına heyecan ve şevk getirdi. 
Geçen altı ay önceki dönemde, Hükümetimiz öncülüğünde, bölgenin yerel işadamlarının yatırım
larını bölgede yapabilmesi için gerekli bürokratik kolaylık ve altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 

Önümüzdeki hafta da, bu konuda duyarlı olan Sayın Başbakanımızın, güneydoğuya, Mardin'e 
yapacağı gezi, bu çalışmanın bir halkasıdır; çünkü, önümüzdeki hafta, Sayın Başbakan ve Bakan
lar Kurulunun bölgede yapacağı inceleme, yatırım ve istihdam alanındaki açılımlar, bölgeye yöne
lik ekonomik kalkınmanın bir ifadesidir. • 

55 inci Hükümetimiz, güvenlikli ve barışçıl bir ortamda zararları tazmin edilecek köylünün 
köye dönüşlerini sağlamlaştıracak düzenlemeler çerçevesinde, ciddî olarak köy-kent projeleri üret
mekte ve bunlar, uygulama aşamasına getirilmektedir. Sonuç alıcı, soruna çözüm getirici hangi al
ternatif yöntemler varsa, Hükümetimiz, bunları acil olarak hayata geçirecektir. 
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Bu çalışmalara İlişkin olarak, Hükümetimizi temsilen Sayın Bülent Ecevit, altı ay içerisinde 

güneydoğuya iki gezi yapmış ve Diyarbakır'da 2 800 konutluk yatırım müjdesi vermiştir. Çünkü, 
şu anda Türkiye'nin en büyük göç alan kenti olan Diyarbakır'da konut sorununun ciddî boyutta ol
duğu, maalesef, 40-50 insanımızın, bir evde dört duvar arasında yaşadığı bir vakıadır, bir realite
dir. Sorunun çözümü için, Diyarbakır ve güneydoğu için vaat edilen, yaklaşık 10 bin konutluk pro
jenin hayata geçirilmesini beklemekteyiz ve bunun için, güneydoğu insanının gözü ve kulağı, Hü
kümetimizin ve yetkililerimizin ağızlarından çıkan ifadeler üzerindedir. 

Bununla birlikte, kadının statüsünün yükseltilmesi ve kalkınma sürecine entegrasyonla ilgili 
projeler, GAP ile FAO arasındaki ekonomik işbirliği, kentsel planlama çalışması, bölge belediye
lerine yardım ve altyapı konularında partizanlık yapılmaksızın hizmet üretilmesi de bölgeye veri
len önemin bir ifadesidir. 

OHAL bölgesi kapsamında, göç ve göçün etkileri sebebiyle, sağlık konusu ciddî bir sorun teş
kil etmektedir. Nüfus artışına orantılı olarak yeni sağlık ocağı ve sağlık evi yapılamadığı gibi, te
rörden dolayı da yüzlerce sağlık ocağı ve sağlık evi, maalesef kapalı durumdadır; fakat, Hüküme
timiz ve ilgili bakanlıklar, konuya duyarlı bir şekilde el atmışlar ve önümüzdeki süre içerisinde, ha
len terör ve diğer sebeplerden dolayı kapalı bulunan yüzlerce okulumuzun eğitime açılması ve ka
palı bulunan sağlık ocakları ile sağlık evlerinin açılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Hükü
metimizin, bu konuda bölge insanına taahhüdü, bizim için bir teminattır. 

Bölgenin acil ihtiyacı olan uzman doktor, doktor, sağlık personeli, pratisyen, araç-gcreç, ci
hazların da süratle bölgeye gönderilmesini, bu konudaki iyi niyetin, açılımın bir ifadesi olarak te
lakki ediyoruz. 

Bölgenin ekonomisine kan veren sınır ticaretine gereken önemin verilmesinin ve kolaylaştırı
cı tedbirlerin alınmasının, özellikle, Habur Sınır Kapısından araç giriş-çıkışlarının hızlandırılması
nın, bölgeye ekonomik açıdan canlılık getireceği bir gerçektir. Bu konuda, ilgili bakanlıklar, gerek
li duyarlılığı göstermektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sonuç olarak, göçün, bir sosyal yara olduğu 
muhakkaktır. Ancak, siyasal slogan ve politik malzeme yapılmaması, bir ahlakî anlayış gereğidir; 
çünkü, felaket üzerinden siyasî rant, kimseye yarar sağlamaz. Bu işin ihmali de, suiistimali de ta
rihte verilecek en büyük hesaptır. Çünkü, göç, aç, susuz ve çıplak bir milyon mazlum insanın va
roş sokaklarında, toprağından, evinden, işinden, aşından olmasıdır. Bu, bir vakıadır; bu, Türki
ye'nin gerçekten bir kusurudur, eksiğidir; fakat, Hükümetimiz bu konuda duyarlıdır, ciddîdir, 
adımlar atmıştır; bunlarla, soruna çözüm getireceğinden de, ben, şahsen bölge milletvekili ve evla
dı olarak, umutluyum. 

Bölge insanı ve göç eden vatandaşlarımızın, artık, söylem ve sloganlara inancı ve itibarı kal
mamıştır. Kendi devletinden, hükümetinden, bizlerden hizmet istemekte, soruna çözüm istemekte, 
aş ve iş istemekte, yatırım istemekte ve insanca, onurlu bir şekilde yaşamak istemektedir. Göç, bir 
sosyal erozyondur; ama, bu, doğal bir afet değildir, bir vakıa, yüzyılların bir sonucudur. 

Ben, geçen yılda bu Mecliste, bu kürsüde bir konuşma yapmıştım. Birinci Dünya Savaşı üç yıl 
sürdü; İkinci Dünya Harbi beş yıl sürdü; onbeş yıldır, o coğrafyada kan, savaş, terör belası, o maz
lum insanları bıktırmıştır; açlık, sefalet... Ben gururla ifade ediyorum ki, Mezopotamya'nın tarihi 
içerisinde bu soylu, asil millettir ki, bu kadar baskı, açlık, sefalet içerisinde bugüne kadar dayana
bilmiş, tahammül edebilmiş ve ayakta kalabilmiştir. Bu da Yüce Allah'ın o insanlara vermiş oldu
ğu büyük bir sabırdır; fakat, bu insanlara sabır dilemekle soruna çözüm getiremeyiz. Biz, ilkeli, 
doğru, programlı, projeli, samimî bir şekilde, bölge gerçeğini yaşayan, bilen bir insan olarak, onla
rı kucaklayıcı, cesur adımlar atmanın zamanı gelmiştir. (Alkışlar) 
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Ülkemizin bu iç sorununa, kendi iç sorunumuz olan bu iç meselemize, Yüce Parlamento çatı

sı altında samimî, iyi niyetli, iktidar-muhalefet demeden, politik malzeme yapmadan çözüm getir
menin de zamanı gelmiştir. 

Ben açık söylüyorum; arzu ederdik ki, bu sorun, yıllar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemine gelsin, görüşülsün; çünkü, güneydoğu sorunu, göç sorunu, toplumsal barışın sağlanma
sında Türkiye'nin önünü açacak en büyük problemdir. Ben, eminim ki, 55 inci Hükümetin temel 
gündeminde güneydoğu sorunu yatmaktadır; çünkü, Türkiye'yi yöneten 55 inci Hükümetimiz, so
runun askerî boyutunun belli bir noktaya geldiğini, bu süreçten sonra, sorunun sosyal, ekonomik, 
kültürel, demokratik ve sağlık yönündeki atılımların yapılması gerektiğini artık kabul etmiştir. As
kerî güvenlik güçleri bile, bunu, yüksek sesle ifade etmektedirler: "Biz, görevimizi yaptık; huzur, 
asayiş ortamını yarattık; top, siyasilerde, Parlamentoda." Yani, bizde. Mademki, onlar görevini 
yaptı, biz niye yapmayalım?.. 

Bu ülke, tarihine, misyonuna bakıyorsunuz, güneydoğu sorununu çözecek bir güçtedir; bütçe
si buna yeterlidir, imkânları vardır. Altıyüz senelik tarihi, geçmişi olan bu ülkenin insanları, doğu
suyla, batısıyla bir entegrasyon içerisinde, kardeşlik duygusu içerisinde birbirini idare etmiş, sev
miş, saymışlarsa, bundan sonrakilerin de birbirlerini sevmemeleri için hiçbir neden yoktur; bunu, 
samimî duygularımla ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 

Yalnız, "güneydoğuda hiçbir sorun yoktur" diye hiç kimse hak iddia edemez; sorun vardır; 
ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve diğer sorunlar vardır; fakat, bu soruna, ülkenin üniter yapısı 
içerisinde, demokratik ve hukuk devleti anlayışı içerisinde, doğu-batı ayırımı yapmaksızın, "Tür
kiye hepimizin" sloganıyla, bütün insanların, bütün değerlerden, bütün yaşam şartlarından, huku
kun standartlarından faydalanabileceği düşüncesiyle çözüm getirebiliriz; ben, bu anlayış, bu düşün
ce içerisindeyim. 

BAŞKAN - Sayın Seydaoğlu.l dakikanız var. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, böyle önemli bir konuda müsa

mahanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN - Yok, müsamaha göstermiyorum... 
MEHMET SİDDIK ALT AY (Ağrı) - Sayın Başkan, süre verseniz... 
BAŞKAN - Hayır, olmaz efendim... 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) -T'eki Sayın Başkan; takdir sizin. 
Kısacası şunu söylemek istiyorum: Doğu ve güneydoğuda göç eden yurttaşlarımızın sorunla

rını araştıran bu komisyon çalışmaları, bana, Meclisin ve Hükümetimizin, bundan sonra, Hükümet 
programı çerçevesinde bu soruna çözüm getireceği inancını kazandırmıştır; çünkü, son altı aylık 
dönemde, bölgeye yönelik,gerek şu Meclisten çıkan kanun ve kararnameler ve bunlara bağlı ola
rak çıkan yönetmelikler olsun gerekse de Hükümetimizin bölgeye attığı adımlar olsun, gerçekten, 
güneydoğu sorununun, artık çözülmesi gereken bir sorun olduğu gerçeğini bize hatırlatmaktadır. 
Sayın Başbakanımdan, bakanlarımdan, Acil Destek Fonundan ekonomik kalkınmaya destek ver
melerini, kendi bütçelerinden biraz demokratça, biraz cömertçe davranmalarını istiyorum; çünkü, 
gerçekten, o bölge insanını kazanmayı bilmeliyiz... 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Seydaoğlu. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
...çünkü, onlar, bizim evladımız, kardeşimiz, dili bir, dini bir, imanı bir, toprağı bir; onlar Al

lah'a ve bu Yüce Meclise emanet. 
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Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Seydaoğlu. 
DSP Grubu adına, Sayın Cihan Yazar; buyurun. 

Süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA M. CİHAN YAZAR (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılması ve gereken tedbirlerin alınması ve tespitiyle ilgili, Demokratik Sol Parti
nin görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Komisyonumuz, çalışma süresinde, araştırma konusu hakkında daha önce yapılmış çalışma
larla ilgili bilgileri gerekli yerlerden talep etmiştir. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele
rindeki illerin valilikleri ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği olmak üzere, birçok merkezî ve yerel 
yönetim birimlerinden, araştırma konusuyla ilgili bilgileri talep etmiştir. Özellikle, Diyarbakır, Van 
ve Şırnak İlleri bünyesinde, yörede çalışmalar yaparak, göç eden yurttaşların sorunları yerinde tes
pit edilmiştir. Toplantılarımızda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretim görevlileri de din
lenmiş, görüş ve düşünceleri alınmıştır. 

1993 ve 1994 yıllarında yoğun bir grafik izleyen boşaltılmalar, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin tespitine göre, OHAL Bölgesinde (Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve müca
vir alanı oluşturan Batman, Bingöl, Bitlis ve Mardin'de) göç edenlerin sayısı 378 335'e ulaşmıştır. 
OHAL Bölge Valiliğince, 6'sı olağanüstü hal, 5'i mücavir alan kapsamı dışındaki illerde zorunlu 
olarak boşaltılan köy ve mezralar olduğu da bilinmektedir. OHAL ve mücavir alan dışındaki iller
den sağlanan resmî bilgilere göre, 85 köy ve 178 mezra boşaltılmıştır. Böylece, boşaltılan köy sa
yısı 905, mezra sayısı 2 523, toplam yerleşim birimi sayısı 3 428'dir. 

Boşaltılan köy ve mezralarla ilgili bu bilgileri sunarken, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 
ile 285 ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, Olağanüstü Hal Bölge Valisine, güvenlik 
nedeniyle, gerek duyduğunda, köyleri boşaltmayı veya o köylere giriş çıkışı yasaklamayı bir yetki 
olarak vermiştir. Bu yasal yetkilere rağmen, Komisyona, görüşlerini almak için davet ettiğimiz 
Olağanüstü Hal Bölge Valisi Sayın Aydın Aslan, Valiliğin tüm arşivlerinde, yasal bir emirle boşal
tılan köy ve mezra bulunmadığını kesin bir dille ifade etmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere, zorunlu göçün yarattığı sorunları açıklama- -
ya çalışacağım: 

Sağlık sorunları: 
Bölgedeki olağanüstü koşulların olumsuz etkileri, sağlık hizmetlerinin tüm birimlerinde açık

ça görülmektedir. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen nedenlerin başında, iki üç ailenin aynı hanede 
iç içe yaşaması, şiddete bağlı gelişen ruhsal bozukluklar, temizlik koşullarına tam uyulamaması, 
yeterli ısınmanın mevcut olmaması, içmesularının yetersiz ve pis olması, katı atıkların rasgele atıl
ması, atıkların düzensiz tahliyesi gelmektedir. 

Bütün bu olumsuzluklar, mevcut sağlıksız koşulları daha da artırarak hastalıklara yol açmak
tadır. İnsanlar sağlık kuruluşlarında muayene olabilse de, yoksulluk nedeniyle ilaçlarını temin ede
memektedirler. 

Göç alan kentlerdeki hızlı nüfus artışı, salgın hastalıkların patlak vermesine neden olmaktadır. 
Koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama, bebek, gebe takibi) temel sağlık hizmetleri ve ana sağlığı hiz
metleri açısından sorunlar vahimdir. Tifo, hepatit, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklarda korkunç ar
tışlar vardır. Sağlık personeli yetersizdir. 
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OHAL ve mücavir illerdeki 387 sağlık ocağından -54'ü güvenlik, 18'i personel yetersizliği, 

15'i de diğer nedenlerden olmak üzere- 87 adedi kapalıdır. Bölgedeki 831 sağlık evinden sadece 
88'i açıktır; 743 sağlık evi, güvenlik, personel yetersizliği ve araç-gereç eksikliği gibi nedenlerden 
dolayı kapalıdır. 

OHAL ve mücavir illerde, 1997 Kasım sonu itibariyle 274 uzman doktor bulunmaktadır. Te
davi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 748 uzman doktora ihtiyaç duyulmakdadır. 
Bölgede, ayrıca, pratisyen doktor, ebe, hemşire ve diğer personel açığı devam etmektedir. 

Eğitim sorunlarına gelince: 
Bölgede eğitim yönünden büyük olumsuzluklar yaşanmaktadır. OHAL Valiliği verilerine gö

re, bölgede 2 203 okul kapalıdır. Bunlardan 1 259'u güvenlik nedeniyle, 357'si öğretmensizlik ve 
587'si de diğer eksiklikler nedeniyle kapalıdır. 

Öğretim görülen okullarda öğretmen ve yönetici kadrolarındaki eksiklikler nedeniyle eğitim 
programları olumlu bir şekilde uygulanamamakta, branş öğretmeni ve tecrübeli öğretmenlere bü
yük ihtiyaç duyulmaktadır. 

Göç eden insanlara dönük özel bir araştırma yapılmadığı için, kesin okullaşma oranı bilinme
mektedir; ancak, eğitim yönünden bu insanların durumunun, genel ortalamanın çok altında olduğu 
tahmin edilmektedir. Eğitimsiz olarak büyüyen bu gençler, ileride, işsizliğin, umutsuzluğun ve gü
vensizliğin pençesine düşeceklerdir. 

Sosyal ve Diğer Sorunlar: 

, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, göçe maruz kalmış yurttaşlarımızın aile büyüklüğü, genel
likle 5-11 arasında değişmektedir; fakat, bu geleneksel yaşam, kentsel yaşamın girdabına ayak uy-
duramamakta ve parçalanmaya mahkûm olmaktadır. Aile başına düşen çocuk sayısı yüksektir ve 
bu oran, 4,37 ilâ 6 arasında değişmektedir. 

Zorunlu göçe maruz kalmış çocukların önemli bir bölümü, ayakkabı boyacılığı, simitçilik, ga
zete satıcılığı ve araba yıkama gibi sosyal güvencesiz işlerde çalışmaktadır. Aile reisleri, içinde bu
lundukları tüm olumsuz koşullara rağmen, çocuklarını, eğitim için okula gönderme eğilimindedirler. 

Zorunlu göçe maruz kalmış insanların sağlık ve sosyal güvenceye sahiplik oranları da çok dü
şüktür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri, şimdi de, sizlere, zorunlu göç eden yurttaşlarımızın sorun
larına çözüm önerilerimizi aktarmaya çalışacağım. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sorunlara çözüm, iki ana hususta değerlendirilmelidir: 

1-Genel politikalar (eğitim seferberliği, sağlık seferberliği, ekonomi), 
2- Özel politikalar. 
55 inci Cumhuriyet Hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki en büyük silahı, eği

timdir. Eğitimdeki başarı, bölgenin ve dolayısıyla ülkenin başarisı olacaktır. Bölgede, taşımalı eği
tim uygulamalarına engel teşkil eden yerlerdeki 6-14 yaş grubu çocuklarımızın tamamına, yatılı 
iköğretim okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarında eğitim ve öğretim sunmak, Hükümetimi
zin aslî görevidir. Böylece, Hükümetimiz, kırsal kesimdeki öğrencilere, köy-kent projelerinde düş
lediğimiz sıcak bir ortamda, barınma ve beslenmelerini sağlayarak, hatta, yavrularımıza haftalık 
harçlık vererek, nitelikli eğitim sağlamak amacındadır. Bölgenin öğretmen ihtiyacı, ihdas edilecek 
kadrolara yapılacak atamalarla, kesinlikle karşılanacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın bölgedeki en güzel uygulaması da, yatılı kız ilköğretim okulları 
olmuştur. 55 inci Cumhuriyet Hükümetimizin ana görevi, kız evlatlarımızı, bu bölgede, kesinlikle 
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eğitmektir. Ülkemizde, bir kız evladımızı eğitirsek bir aileyi eğitmiş oluruz, bir erkek evladımızı 
eğitirsek bir bireyi eğitmiş oluruz. Şunu unutmamak gerekir ki, çocuğun ilk okulu ailesi, ilk öğret
meni de annesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık konusunda da, bölgemizde, çok ciddî çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Bölgeye hizmet götürecek sağlık personeli eksikliğini giderici adımlar derhal başla
tılmalıdır. Önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine hız kazandırılmalı, zorunlu göçe maruz ka
lanlar sağlık taramalarından geçirilmelidir. 

Sağlık Bakanlığımız, 1997 yılı ekim ayında yapmış olduğu bir sınavla hekim, eczacı, diş he
kimi ve sağlık personelinin önemli bir bölümünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gö
revlendirmiştir. Hükümetimiz, bölge halkına, hastaneler, sağlık evleri, sağlık ocakları, ana-çocuk 
sağlık merkezleri ve verem savaş dispanserlerinin vermekte olduğu temel sağlık hizmetlerinin be
delsiz olarak sunulmasını yaygınlaştıracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde ekonomik 
kalkınma ve ekonomik reformlar, yöre halkının en büyük özlemi, Hükümetimizin de en büyük ide
alidir. Bölgemizde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesiyle ilgili 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu uygulamasıyla, yöre halkına çok büyük yararlar sağlanmaya başlanmıştır. Bölge
nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan bu tasarı, müte
şebbislere de, bölgede yatırım yapmalarını özendirici bir unsur olmuştur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, Hükümetimiz, KOBİ'lerle, yani küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerle ilgili çok önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Halk Bankamız da 
KÖBİ'lere, iş kurmada, üretimde, kalite ve standart geliştirmede, iç ve dış pazarlama konularında, 
makine ve ekipman sağlamada, teknoloji yenilemede büyük hizmetler sunmaktadır. Bankamız, ay
rıca, bölgede, meslek eğitimi çalışmaları yapmayı ve temel meslek eğitim kursları düzenlemeyi de 
üstlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de, sorunların çözümüyle ilgili olarak özel politi
kalar hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. 

Köye dönüş projesi: 

İsteyenin kendi köyünde yaşamak istemesi, en doğal hakkıdır. Bu hak, hem Anayasadan hem 
de Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesinden kaynaklanan temel bir haktır. Köye dönüşte zorlama 
olmamalı, bireyler, dönme kararını özgür iradeleriyle, baskısız, demokratik ortam ve koşullar altın
da verebilmelidir. 

Köye dönüş projesinde, korucu olma baskısı kesinlikle uygulama dışı bırakılmalıdır. Esasen, 
koruculuk sistemi de, geçici istihdam projesi şemsiyesi altında, uygulamadan kaldırılmalıdır. 

905 köy ve 2 523 mezranın; yani, toplam 3 428 yerleşim biriminin ve 400 bin yurttaşımızın 
mağduriyetine neden olan zorunlu göç sorununa çözüm olarak düşünülen köye dönüş projesi, şef
faf, eşitlikçi ve katılımcı bir süreçte yaşama geçirilmeli ve uygulama, en kısa zamanda tamamlan
malıdır. 

Proje için bir Başbakanlık Müsteşarlığı kurulmalı ve köye dönüş projesi icra ve takip komite
si de uygulamada doğrudan sorumluluğu üstlenmelidir. 

Köye dönüş projesinin uygulanmasından sorumlu olmak üzere, Başbakanlık Müsteşarlığı baş
kanlığında, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İçişleri Bakan
lığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Ba
kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Köy Hizmetleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu, Ziraat Bankası ve Halk Bankası temsilcileri ile boşaltılan köylerin muhtarları tara-
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fından seçilmiş, her ilden bir muhtar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir daimî 
komite kurulmalıdır. Bu üst kurul, ayda en az bir defa toplanarak, uygulamaları izlemeli, koordine 
etmeli, yaşama geçirilmesi için önlemler almalıdır. 

Köye dönüş projesi kapsamı dışında kalan yurttaşlarımız için de merkez köy uygulaması uy
gun olacaktır. 1970'li yıllarda, Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'in köy-kent projesinin bir 
kopyası olan bu düşüncenin, yıllar sonra da olsa, hayatiyet kazanması, bizim için onur vericidir. 

. Bölgemiz kırsalında cazibe merkezi olabilecek yerler, ilgili valiliklerce, zaten tespit edilmiştir. Dö
nüşlerin, dağınık köy ve mezralar yerine, eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı ve diğer hizmetleri ger
çekleştirilmiş bu merkezlere yapılması çok yararlı olacaktır. 

Kentte yerleşim projesi: 
Boşaltılan köy ve mezralardan kentlere göç edip, sonra köyüne, kırsal kesime dönmek isteme

yen yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının, kent çevresinde veya kent merkezinde sağlanması, 
devletin, bu yurttaşlarımıza karşı temel bir görevidir. 

Bu kapsamda, iki tip proje düşünülmektedir. Bunlar, kentiçi ve çevresi toplu sosyal konut pro
jesi ile kent çevresinde kırsal nitelikli sosyal konut projesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, bu düşünceler dışın
da, bölgeye has güzel projelerin de, sorunların aşılmasında yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Arıcılığa uygun flora yapısının uygun olduğu bölgelerde modern arıcılık için anlı kovan (özel
likle, Ardahan, Muş ve Van İllerimizde) ipekböcekçiliği için gerekli girişimler; el halıcılığı, kilim 
veya Siirt battaniyesi üretimi il, Hakkari yöresine has desen ve motifleriyle Zirki ve Herki kilim 
dokumacılığı; her dileyene bir kilim tezgâhı; köye geri dönüşle birlikte, bölgenin en önemli geçim 
kaynağı olan hayvancılığın tekrar canlandırılmasında gerekli yardım ve kredi imkânlarının derhal 
sağlanması; mera ve yaylaların ıslahı ve kullanıma açılması, çok büyük önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol Parti, sorunların çözümüyle ilgili bütün 
düşünce ve görüşlere saygılıdır; ancak, komisyon raporunun "Demokratikleşme Projesi" başlığını 
taşıyan fıkrasında ifade edilen "kültür mozaiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ve kö
ken farklılıklarının, alt kimlik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal ve toplumsal engeller kaldı
rılmalı; bu bağlamda, Kürt kimliği tanınmalı, yurttaşlarımızın kendi anadillerinde, bu arada Kürt
çe özel eğitim, özel radyo, özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı; kendi kül
tür, gelenek ve folklorunu korumak ve geliştirmek, çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvence
ye alınmalıdır.%Her yöreden, her kökenden, her inançtan, her etnisiteden yurttaşlarımızın, Türkiye 
Cumhuriyetinin eşit yurttaşlığını öngören üst kimlikle kucaklaşması sağlanmalıdır" şeklindeki be
yana ve rapor içerisindeki aynı mealdeki ifadelere katılmamız asla mümkün değildir; çünkü, De
mokratik Sol Partinin ulus kavramında ve milliyetçilik anlayışında, ırk ve soy ayırımcılığının da, 
din ve mezhep ayırımcılığının da, bölgeciliğin de yeri yoktur. (DSP sıralarından alkışlar) 

Kaldı ki, Türkiye bağlamında "Türk" adı, bir ırkın değil, değişik ırklardan ve soylardan gelen, 
değişik din ve mezheplere bağlı olan; ama, yüzyıllar önce bu topraklarda kaynaşıp bütünleşmiş 
olan tüm insanların birarada oluşturdukları bir ulusun adıdır. Kökenleri ne olursa olsun, hepsi bu 
ülkenin bu toprağına kök salmıştır ve o köklerden Türk Ulusunun sağlam çınarı yükselmiştir. 

Demokratik Sol Partinin gözünde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu sorunu, gerçekte, Türklük-
Kürtlük sorunu değildir. O bölgemizin insanları arasında, birbirine yan bakan, birbirini yabancı gi
bi gören ne Türk asıllı ne Kürt asıllı bir yurttaşımıza rastlanabilir. Bizi birbirimizden ayrı gibi gör
mek ve göstermek isteyenler, Türkiye'yi bölmeye doymamış Sevr özlemcisi yabancılar ve onların 
bazı maşaları ve uşaklarıdır. Bizim yüreğimizde Türk ve Kürt'ün ayrı yeri yoktur; ikisini ayrı göz
le görmek, bizlere, yüreğimizi ikiye ayırmak kadar zor gelir; ikiye ayrılmış yürekle de yaşanmaz. 
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Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan Araştırma Komisyonu raporu üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önerge sahibi olarak daha evvel yapmış olduğum konuşmada, raporun ardında yatan temel ih
tiyaçlara değinmiştim. Benden evvel söz alan değerli arkadaşlarım, raporun çerçevesinde yer alan, 
400 bini aşkın insanımızın köy ve mezralarından kopartılmaları, kopmak zorunda kalmaları, ya
şamdan kopmak zorunda kalmaları sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik, 
rapor kapsamında yer alan önerilerin bir bölümünü dile getirdiler. 

Tabiatıyla, sorun, öncelikle, bu yurttaşlarımızın konumunu, durumunu normalleştirmektir; ül
kemizin her yöresinde yaşayan insanların hak ve hukuklarında vuku bulabilecek ihlaller veya mü
dahalelerde normal olarak talep ettikleri haklarını, 400 bini aşkın insanımızın da, bu yurttaşlarımı
zın da elde edebilmelerinin önünü açmaktır. Eğer, devlet, Batı Anadolu'da bir yurttaşımızın arazi
sine şu veya bu nedenle el koyarsa, onun bir koşulu vardır, kamulaştırması gerekir; eğer, bir bina
sının şu veya bu nedenle -ister güvenlik ister diğer başka nedenlerle olsun- boşaltılmasını isterse 
veyahut da o binanın terör örgütü tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla yıkılıp, kullanıla
maz hale getirilmesini güvenlik gerekçesi olarak bir uygulamaya dönüştürürse, o yurttaşımızın, o 
binasının bedelini alma hakkı vardır. Sorun çok boyutludur; ancak, özele indirgediğimizde, özel 
olarak, acil olarak -tüm partilerin desteğiyle- bu 400 bini aşkın yurttaşımızın, konutlarından, yaşam 
noktalarından zorunlu olarak ayrılmalarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi lazım. Komisyon, 
bu konuda bazı ilkeleri ortaya koymuştur. Bu ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak da paylaştı
ğımız için, bunları kısaca özetlemek istiyorum. 

Bunlardan biri, köye dönüş projesidir. 1995 yılında Devlet Bakanı olarak görev yaptığım aşa
mada, bu ismi ortaya koyarak, bu konuda bazı çabalarımız olmuştu, resmî yazışmalarımız olmuş
tu; o ortamda adım atamadık. Bütün valilere, Bakan olarak yazdığım yazılara gelen yanıt "eğer kö
ye dönüş olursa terör güçlenir" olmuştu. 

Doğaldır, bir bölgede yerleşim olacaksa, iki unsurun olması gerekir: Birincisi, güvenliğin sağ
lanmasıdır. Güvenlik olmayan yerde doğal, normal yaşam olamaz. Güvenliğin sağlanması da dev
letin görevidir. Eğer, devlet, belirli bölgede güvenliği sürekli olarak sağlayamıyorsa, o zaman, o 
bölgede daha evvel yaşamakta olan yurttaşların yaşam alanlarını değiştirmek, onlara yeni yaşam 
alanları açmak yükümlülüğü altındadır. Çok geniş bir coğrafyada yürütülmekte olan teröre karşı 
mücadele sürecinde 20 ilimizde -buna Erzurum da dahildir, Hakkâri de dahildir- belirli oranlarda, 
köyler ve mezralar boşaltılmıştır. Köye dönüş projesinin uygulanabilmesi için iki temel çıkış nok
tası vardır: Birincisi, güvenliğin sağlanması, ikincisi ise gönüllülük. Ancak gönüllü olarak köyüne 
dönmek isteyen yurttaşlarımızın, köylerine dönmeleri konusunda önleri açılmalıdır, zorlama olma
malıdır ve doğal olarak da, 2000'li yıllara girerken, tekrar, mezralarda yeni bir yaşamın başlatılma- _ 
sı, oralara devlet hizmetinin, kamusal hizmetlerin götürülmesinin çok zor olacağı gerekçesiyle, şu 
aşamada düşünülmeyebilir. O konuda, başka, toplumsallaştırıcı öneriler düşünülebilir; ama, yakla
şımın bütününde gönüllülük temeldir; yani, insanlarımız, ben köyüme gidiyorum, gitmek istiyorum 
diyecek ve devlet, güvenliği sağlayacak, mağduriyetlerini giderecek ve köylerine gidişleri sağla
nacaktır. 
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Bu çerçevede, kapsamlı bir destek anlayışı, mağduriyetlerinin tümünü gideren ve köyde yeni

den yaşama başlayabilmelerinin önünü açan maddî bir destek anlayışı, projesi bu raporda yer al
maktadır. 

İhtiyaca yeterli büyüklükte bir konutun yapımı için, çağdaş bir konutun yapımı için; helasıy-
la, banyosuyla, mutfağıyla bir konutun yapımı için yeterli malzeme, gerekli malzeme bu yurttaşla
rımıza verilmelidir. Daha evvel, evlerinin, konutlarının böyle olmadığı düşünülebilir; ama, 21 inci 
Asra girerken, artık, insanlarımıza, eski barınaklarınızda tekrar yaşama başlayın deme hakkını ve
ya sorumluluğunu, herhalde, sosyal devleti içine sindirmiş milletvekilleri olarak, hiçbirimiz payla
şanlayız. 

Köylerine dönecek olan yurttaşlarımıza "yaşama uyum" adı altında, her hane başına 450-500 
milyon lira civarında, 8 yıl vadeli, 4 yılı ödemesiz, yüzde 3 gibi düşük faizli bir kredinin belirli kay
naklardan sağlanması gerekir. Onun dışında, bu yurttaşlarımıza, her bir haneye 2 büyükbaş hayvan 
veya 15 küçükbaş hayvan, bedelsiz olarak sağlanmalıdır. "Efendim, bunlar pahalı" diyebilirsiniz, 
"bunun bedeli yüksektir" diyebilirsiniz; ama, hiçbir şeyin bedeli, içbarıştaki kanama kadar yüksek 
olamaz. Bu insanlarımızı tekrar yaşama döndürmek ve onların o bulundukları köylerinde, oraları 
benimseyerek, Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı olmanın bilincini paylaşarak, ülkenin bütünlüğü için
de, devletiyle barışarak, kucaklaşarak tekrar yaşama başlamaları kadar, bu ülkenin önemli bir so
runu yoktur. 

Tabiî, bunun dışında, bu insanlarımızın köylerinde, daha evvel alışkın oldukları veya olmadık
ları, bazı agro-sanayi dediğimiz, el becerilerini, ev ekonomilerini yürürlüğe koymaları için (doku
macılık, arıcılık, ipekböcekçiliği veya o bölgede başka yaygın gelişebilecek diğer alanlar) bu insan
ların köylerinde ekonomiye kazandırılmaları, o köylerin ekonomik aktivite kazanması, hem ulusal 
ekonomi için hem de o yurttaşlarımız için temel bir öncelik halindedir. 

Efendim, herkes köyüne dönmek istemeyebilir. Kente gelmiştir, yaşamında birçok değişiklik
ler olmuştur. Kimisi Adana'ya, Antalya'ya, Mersin'e, izmir'e gitmiştir, kimisi bölgedeki diğej bü
yük kent merkezlerine gelmiştir. Onlar için ise, devletin, doğal olarak, köye dönecek olanlar düze
yinde bir destek sağlaması söz konusu olamaz; ama, onlar için de -köyde kaybettikleri konut kar
şılığında- kentte barınmalarını sağlayacak; farklı kademelerde, gerek çiftlik projesi olarak gerek 
kent çevresinde sosyal nitelikli toplu konutlar olarak veya kırsal yerleşim bölgelerinde geçici nite
likli yerleşim bölgeleri olarak -sonradan, daha farklı intibak projelerini uygulayabilmek amacıyla-
farklı projelerin uygulamaya konulması gereklidir, zorunludur. Bu konulara, raporda yer aldığı 
için, daha fazla zaman ayırmak istemiyorum. 

Köye dönüş, sadece konutla bitmiyor. Köyün, kullanılamaz hale gelen sağlıkocağının, okulu
nun, altyapısının, telefonunun, aydınlatmasının, inanç merkezlerinin, köyün diğer toplu hizmet 
alanlarının da inşa edilmesi devletin sorumluluğu altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu pakete, mağduriyetlerin giderilmesi için girilmesi zorunlu en birincil 
görev alanı olarak bakabilirsiniz; ancak, konuya, sadece bu çerçevede, mağduriyetlerin giderilme
si çerçevesinde bakarsanız, bir süre sonra, çözdük dediğiniz sorunun -yani, temelinde, içbarıştaki 
kanamanın, yörede devletiyle yabancılaşmanın ve genel anlamda huzursuzluğun bulunduğu bu so
runun- kaynağını kurutamadığınız görülecektir.. 

O nedenle, bölgeye yönelik olarak, bu özel önlemler dışında, iki ayaklı bir genel uygulamanın 
yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sosyoekono
mik kalkınmadır. Birçok rakamlar, benden evvelki arkadaşlarım tarafından da verildi. Bu bölgede, 
gelişmişliğin, ulusal gelirden alman payın, hane halkı rakamlarına oranlandığı zaman, batıdan, ül
kenin diğer bölgelerinden oldukça geri olduğu biliniyor. İşsizliğin, bu bölgede, diğer bölgelerden 
çok daha yoğun olduğu biliniyor. 
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Yine, benden evvel söz alan DSP'li arkadaşım, sağlık sorunlarını ayrıntılı olarak belirtti. Di

yarbakır'da sağlık çökmüş halde. Sosyal devlet, işlevini göremiyor ve ne yazık ki, bir ahlak buna
lımı giderek yaygınlaşmakta. Sosyoekonomik sorunların derinliği, toplumsal soruna dönüşmekte. 
O nedenle, kapsamlı bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınma planı anlayışı içinde, bölgesel kal
kınma anlayışını yöreye taşımak lazım. Bölgesel kalkınmayı, o unuttuğumuz, yürürlükten kaldırdı
ğımız planlı kalkınma anlayışının bölge düzeyinde etkin bir uygulamasını, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da yaşama geçirmemiz lazım. Bu anlamda, Cumhuriyet Halk Partisinin önerdiği, EKK 
olarak tanımladığımız "ekonomik kalkınma kurumu" adlı bir üst kurulun, bu planın alt birimleriy
le beraber uygulanmasından sorumlu olması gereklidir. Bir bakana bağlı olarak oluşturulması ge
reken böyle bir kurum, bu bölgede sosyal ve ekonomik yaşamı ayağa kaldıracak, ekonominin in
miş olan şalterini tekrar kaldıracak, GAP'ı, böyle bir ekonomik kalkınma planının ayrılmaz bir ek
seni olarak ele alacak bir anlayışla uygulamaya konulmalıdır. 

Bu kalkınma planı uygulamaya geçinceye değin, geçecek olan zaman içinde -yıllardır söylü
yoruz; ancak, ne yazık ki, uygulatamadık- bölgede bir kırsal geçici istihdam projesinin uygulama
ya konulması gerekmektedir. Üretken kırsal istihdam projesi olarak tanımladığımız, ufak ölçekte, 
1978-1979 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi olarak KÎP ve KUP adı altında uygulamaya konulan 
projenin, bugün, daha teknolojik imkânlar ve denetim alanındaki yeni olanaklarla çok daha verim
li olarak uygulanması mümkündür. İlk aşamada, 100 bin kişiye, bu anlamda, geçici iş olanağı bir
kaç yıl için sağlanmalı ve çocuklarımız, teröre malzeme olmaktan kurtarılmalıdır. 

Bölgede üretim rehabilitasyon projesi, duran tesislerin ayağa kaldırılmasını sağlayacak ve yıl
lardır tartışılan bir proje uygulamaya geçirilmelidir. 

Beceri kazandırma ve istihdamı geliştirme projeleri uygulanmalıdır. 
Bu bölgede özelleştirme uygulamaları durdurulmalıdır. Gidiniz, hangi partiden temsilcinize sorar

sanız sorunuz "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da lütfen özelleştirme yapmayın" diyorlar. Çünkü, özel
leştirilen bütün kuruluşlar kapılarını kapatmıştır, durmuştur, yeni işsizlik kaynağını oluşturmuştur. 

Sınır ticareti, etkin denetim âTtihda, daha kapsamlı hale getiriLmeJidJr. 
Yerel yönetimler özel olarak desteklenmelidir. Bu bölgelerde yerel yönetimler çökmüştür. 
İşsizlik sigortası, öncelikli olarak bu bölgede başlatılmalıdır. 
Meralar ye yaylalar kullanıma açılmalıdır; güvenlik sağlanmalı ve hayvancılığa açılmalıdır. 

Hayvancılık çökmüştür. Bu, defaatle buralarda dile getirilmiştir. 

Bu yörenin çocuklarına, üniversitelerde ve okullarda, en azından belirli bir süre, özel konten
janlar tanınmalıdır. Bu yörenin şu anda kızlarının yarısı -ilköğretim reformu yaptık- okula gitme
mekte; bunlar eğitim olanağına kavuşturulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, olayın bir demokratikleşme ayağı da vardır; ancak, şunu belirtmek isti
yorum: Çözüm için, öncelikle sivil irade öne çıkarılmalıdır ve demokratikleşme anlayışı, bir ortak 
iradenin ürünü olarak gündeme getirilmelidir. Bu anlamda, raporda geniş bir çerçeve, hepimizin 
paylaşacağına inandığım geniş bir demokratikleşme çerçevesi dile getirilmiştir. OHAL'in kaldırıl
ması, hukuk önünde eşitlik, ihlallere son verilmesi, yargı bağımsızlığı, hak arama yollarının açıl
ması, CMUK'un DGM'lerde yürürlük kazanması, faili meçhul cinayetlerin açıklığa kavuşturulma
sı, düşüncenin suç olmaktan çıkarılması, köy koruculuğunun kaldırılması, partizan uygulamalarla, 
radikal siyasetle büyük ölçüde özdeş olduğu görülmekte olan özel timin bu yapıdan çıkarılması ve 
yeni bir yapılanmaya gidilmesi ve yörede mevcut terör lobisinin çökertilmesi. Bütün bunlar, pay
laştığımız ve raporda da yer alan önerilerdir; ama, ben, bir şeyin üzerinde durmak istiyorum, ben
den evvel söz alan DSP'li arkadaşım karşıt oy olarak dile getirdi. 
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Değerli arkadaşlarım, Kürt sorunu, ilk defa 1990 yılında SHP döneminde özel bir raporla Tür

kiye'nin gündemine getirilmiştir, siyasetimizin gündemine getirilmiştir. Kimse, burada, lütfen, kul
landığı cümlelerle, bu yüce çatı altında, Türkiye Cumhuriyetinin birliği, bütünlüğü konusunda, he
pimizin paylaşmaktan onur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı, o bağlamda, Türk olmanın 
onurunu paylaşma konusunda bir diğerimizin üzerinde bir farklılığının olduğu, bir özel duyarlılığı
nın olduğu imasını yaratmasın. Bu konuda bu kürsüde yemin etmiş olan bütün milletvekillerinin, 
Anayasaya bağlılık ve ondan öte, yurttaşlar olarak içlerine sindirdikleri o temel bağlılığı paylaşmak 
sorumluluğu vardır; ama, lütfen, bunu derken, çoğulcu demokrasinin temel öğesi olan ulus devlet 
olmanın çoğulcu demokrasiyle çatışan bir olgu olmadığı, yerel demokrasiyi benimsemenin Uniter 
devletle çatışan bir anlayış olmadığını içimize sindirmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti, bir ırk devleti 
olarak kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir din devleti olarak kurulmamıştır. Devletin ne dini 
olur, ne etnik tercihi olur. Hepimizi birleştiren unsur, Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşı olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, süreniz bitti efendim. Son bir cümle söyleyin de... Zaten zama
nımız da azalıyor. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - . . . bizi bir araya getiren, kan bağı değildir. Bizi bir ara
ya getiren, ırk bağı değildir. Bizi bir araya getiren, din bağı değildir. Bizi bir araya getiren, hepimi
zin ortak bağı olan, siyasal birliğimizdir; Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır. O bağlamda, alt kül
türlerin, alt kimliklerin önünün açılması, alt kimliklerin, çoğulcu demokrasinin gereği olarak, ge
liştirilmesinin önünün açılması; o bağlamda, eğer bu ülkede Ermenice okutuluyorsa, Yahudi lisanı 
okutuluyorsa, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca okutuluyorsa, özel olarak okutuluyorsa, res
mî dilimiz olan, anayasal dilimiz olan, resmî eğitimin alanı olan, siyasal birliğimizin temeli olan, 
resmî dilimiz dışında özel dillerle eğitim yapılması ne kadar geçerliyse, eğer yurttaşlarımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; teşekkür ederim. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum cümlemi... 
...Kürtçe eğitim de yapmak istiyorlarsa, onu da yapabilmelidirler. Bu, bir ayırımcılığın değil, 

bölücülüğün değil, aksine, ulusal bütünlüğün temelidir. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Ertugay; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

(10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, Yüce He
yetinizi, şahsım ve Grubum adına, saygıyla selamlarım. 

Sosyal bir vaka olarak göçün, ülkemiz için çok ciddî bir sorun olduğu muhakkaktır; çünkü, ül
kemizdeki durum, insanların daha iyi yaşama şartlarına sahip olmak üzere tabiî sayılması gereken 
göç olgusunun ötesinde, büyük ölçüde, git gide bozulan gelir dağılımına bağlı olarak ortaya çıkan 
fukaralıktan, çaresizlikten kaynaklanan bir terk ediş halidir; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerimizde ise, bir taraftan bölücü terörün, diğer taraftan -özellikle, Doğu Anadolu Bölgesi için söy
lüyorum- yüksek ve engebeli arazi yapısının, uzun kış ve şiddetli karasal iklim şartlarının, tarıma el
verişli alanların azlığının, en önemlisi, kötü ekonomik şartların ortaya çıkardığı sosyal bir yaradır. 
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Uzun yıllar bölgeye hizmet etmiş bir arkadaşınız ve bölge milletvekili olarak bu sorunun bo

yutlarını çok iyi biliyorum. İnsanların bölgedeki ekonomik, sosyal sıkıntılarının neler olduğunu bi
liyorum; yıllarca bunu yaşadık. Biraz sonra, konunun detayına girdiğim zaman görüşlerimi ifade 
edeceğim. Burada araştırma önergesine konu olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yer
leşim birimleri nedeniyle ortaya çıkan göçten özellikle bahsederek diğer konulara geçmek istiyo
rum. Bu göç, özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle or
taya çıkan göç, esas olarak, bölgedeki terörün sebep olduğu, belli bir dönemi, özellikle 1984 son
rasını kapsayan ve özellikle de 1993-1994 yıllarında yoğunlaşan önemli bir sorundur. Bu sorunun 
yoğunlaşmasıyla birlikte, o günkü hükümetler, mensup olduğum Doğru Yol Partisinin kurmuş ol
duğu hükümetler, bu sorunla birlikte gerek sosyal ve ekonomik projelerin derhal devreye konulma
sında gerekse sorunla ilgili olarak alınacak sosyal ve kültürel tedbirlerin devreye konulmasında son 
derece fedakârlık yapmış ve bu problemin üzerine gitmiştir. 

Neticede, sebebi ne olursa olsun, böyle ciddî bir sorunun üzerinde durulması, araştırılması, in
celenmesi ve zaman kaybedilmeden etkin çözümlerin ortaya konulması elbette ki önemlidir. Bu se
beple, biz ,Doğru Yol Partisi olarak, bu önergeye, öngörüşmeler sırasında destek vermiştik; ancak, 
önergede konunun ele alınış biçimine, takdim ediliş tarzına; vatandaşların yerlerinden yurtlarından 
edilerek devlet tarafından göçe zorlandıkları, bölgedeki halkımızın temel haklarının devlet tarafın
dan ihlal edildiği, tehdit edildiği, sorunlarına devletin tamamen ilgisiz kaldığı şeklindeki görüş ve 
değerlendirmelere katılmadığımızı, konunun ideolojik ve siyasî bir yaklaşımla ele alınmasının sa
kıncalarını, önergenin, Meclisteki öngörüşmeleri sırasında da, grup sözcüsü olarak ifade etmiştim. 
Esasen, bölgeden olan göçün yüzde 35'inin ekonomik ve sosyal sebeplerle, yüzde 60'ının -çok bü
yük bir kısmının- ise bölücü örgütün baskıları ve yarattığı dehşet sonucu ortaya çıktığı, sadece yüz
de 5'inin veya çok az bir kısmının, can ve mal güvenliği sebebiyle idarî makamların gördüğü za
ruret üzerine meydana geldiği resmî kayıtlarla ve araştırmalarla ortaya konulmuştur. 

Bahsedilen döneme ait göç eden vatandaşlarımızın sayısı -teferruatına girmiyorum- olağanüs
tü hal bölgesi ve mücavir illerde 378 335 kişidir ve bu iller dışında kalan diğer illerle birlikte, aşa
ğı yukarı 400 bine ulaşmaktadır. Bu, göç eden vatandaşların bir kısmı, köye dönüş projesi kapsa
mında, yetersiz olsa dahi, alınan tedbirler muvacehesinde geri dönüş yapmıştır; zannediyorum, 20 
bin civarında... Ayrıca, 30 bin civarında yurttaşımızın geriye dönebileceği ortamın yaratılması ça
lışmaları da sürdürülmüştür. Birkısım vatandaşlarımızın ise, göç ettikleri il ve ilçelerde, civar yer
lerde daha iyi yaşama ortamına sahip olmalarından dolayı, köy ve mezralarına dönmek istemedik
leri de ayrı bir gerçektir. 

Devletin, alınan tedbirlerle ilgili olarak eksiklerinin olduğu, sorunun çözümünde, zaman za
man yetersiz kalındığı söylenebilir. Ancak, göçün nedeninin devletin baskıcı politikaları olduğu, bu 
soruna devletin ve siyasî iradenin tamamen kayıtsız kaldığı asla söylenemez; bu, sadece iftira olur. 

(10/25) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporuna gelince. Göçün gerçek sebebi 
olarak, öteden beri varolan ekonomik ve sosyal sebepleri, terör örgütünün baskılarını, yarattığı şid
det ortamını bir kenara bırakıp, bu 400 bin civarındaki vatandaşımızın yerlerinden, yurtlarından 
edilmelerinin sorumlusu olarak devleti görmek, çok büyük bir haksızlıktır, büyük bir hatadır. Bu
rada, bunları söylerken asla polemik yapmıyorum, demagoji yapmıyorum; ancak, ülkemizin Uniter 
yapısına, devletimize yapılan haksızlıklar karşısında direnç göstermenin de bu Yüce Parlamento
nun en önemli görevleri arasında olduğunu ifade ediyor ve bü konuda, daha önceki konuşmacı ar
kadaşınızın ifade ettiği birtakım görüşleri -biraz sonra da ifade edeceğim gibi- benimsemediğimi 
vurgulamak istiyorum. 

Bu rapor, ele alınış tarzı, gerekçeleri, tespitleri itibariyle gerçekçi bir rapor değildir, sübjektif
tir; göçü incelemek, gerçek nedenlerini ve makul çözümlerini ortaya koymak yerine, sorunu, gü-
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neydoğu sorunu olarak ele alıp, sadece ideolojik bir yaklaşımla ortaya koyan, devlet ile bölge hal
kını kaynaştıran değil, ayrıştırmaya çalışan bir rapordur. 

Şurası iyi bilinmelidir ki, 1984 sonrası bu bölgede yaşanan göçün sorumlusu devlet değil, bö
lücü örgüt PKK'dır. Vatandaşı zorla yerinden yurdundan eden, mağdur duruma düşüren devlet de
ğil, bölücü örgüttür. Vatandaşın yarasını sarmaya çalışan, hizmet ve yatırımları binbir zorluk altın
da götürmeye çalışan devlet, engel olan bölücü örgüttür. 

Elbette, bunları şunun için söylüyorum: Teşhisleri doğru yapmak gerekir; eğer teşhisleri doğ
ru koyamazsanız, üreteceğiniz çözümler de yanlış olur. Göç bahane edilerek, sorunun gerçek sebe
bini yanlış adreste arayarak, her türlü olumsuzluğun faturasının devlete çıkarılması kabul edilemez. 

Raporda yer alan birtakım hususlara katılmamak, elbette ki mümkün değildir. Göç eden vatan
daşlarımızın istihdam sorunlarının, eğitim sorunlarının, sağlık sorunlarının ve diğer sorunlarının ol
duğu doğrudur; bunların çok acilen giderilmesi gerektiği de aynı netlikte doğrudur; ancak, geriye 
dönen vatandaşlarımızın yerleşimlerini sağlamak üzere 7 bin civarında konutun yapıldığı, bunların 
yetersiz olduğu, sadece konut yapmanın geri dönüşü sağlamaya yetmeyeceği de doğrudur. Darge-
lirli çiftçi ailelerine yönelik olarak yürütülen birtakım projelerin süratle uygulamaya geçirilmesi ge
rekmektedir. Daha önceki iktidarlar döneminde, özellikle 49 uncu Hükümetten itibaren alınan bir
takım tedbirlerle ve verilen kararlarla, bölge valileri ve valiler nezdinde yürütülen birtakım önem
li projeler vardır. Bunlar, eğitici ana yetiştirme projesi, dokumacılık, emek yoğun istihdam proje
si, arıcılık, hayvancılığı geliştirme, koyunculuk, seracılık, ipekböcekçiliği, konfeksiyonculuk gibi... 
Bunlar, eksik, aksak olabilir; ama, bunlar önemli adımlardır, bu projelerin geliştirilmesi, uygula
mada başarılı bir şekilde yürütülmesi, sorunun çözümü bakımından elbette ki önemlidir. 

1993-1994 yıllarında uygulanan Güneydoğu Onarım Projesi, ilaveten, birtakım bölgesel kal
kınma programlarının zaman geçirilmeden devreye konulması çok büyük önem arz etmektedir. 

Daha önce, çeşitli vesilelerle Yüce Mecliste yaptığımız konuşmalarda da ifade ettik, Türki
ye'nin en önemli sorunlarının başında gelir dağılımındaki adaletsizlik ve bölgesel gelişmişlik sevi
yeleri arasındaki uçurumlar gelmektedir. Gelişmişlik seviyeleri arasındaki uçurumun kapatılması 
sadece güneydoğu bölgesine has değildir; doğu ve diğer gelişmemiş bölgelerimiz ile gelişmiş böl
gelerimiz arasındaki farkın kapatılması için de, her yörenin, Doğu Anadolu'nun ayrı, Güneydoğu 
Anadolu'nun ayrı, hatta aynı bölge içerisindeki illerin ayrı ayrı ele alınarak bölgesel kalkınma 
programlarının devreye sokulması çok büyük önem arz etmektedir; çünkü, bu yörelerin kaynakla
rı farklıdır, sorunları farklıdır, bu kaynakların kullanış tarzı farklıdır. Her yöreye has birtakım kal
kınma programlarının devreye konulması, genelinde kalkınma problemini çözebileceği gibi, elbet
te ki göçü de önleyecektir. 

Yine, bölgenin ekonomisindeki en önemli dinamiği hayvancılıktır. Hayvancılığın süratle ge
liştirilmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi önündeki engellerin -meraların hukukî durumunun- çı
karılan Mera Yasasının uygulanmasıyla -yayla, mera, otlak yasaklarının- kaldırılarak ve daha etkin 
tedbirler alınarak, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu konuda, çok iddialı olarak ifade ediyorum: Doğru Yol Partisi Hükümetleri zamanında, böl
ge insanının kalkınmasında en önemli dinamiği tarım ve hayvancılık olarak belirlendiği için, böl
geye yönelik, çok ciddî avantajlar sağlayan çok ciddî projeler, düşük faizli, uzun vadeli, hatta sıfır 
faizli kredilerin uygulandığı, Yüce Meclisin malumudur. Bütün bu çalışmalar, başından beri devam 
etmektedir; ancak, yetersizliklerini de ifade ettim. 

Değerli arkadaşlarım, söz konusu- üyesi olduğum ve kısmen katıldığım komisyon çalışmaları 
sırasında ifade ettim; rapor geldiği anda, okuyarak muhalefet şerhimi koydum- rapordaki birtakım 
tespit ve önerilerimi Yüce Meclisin dikkatlerine sunuyorum. 
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Sayfa 21, paragraf dokuz: "Milyonlarca insanın, devletin izlediği askerî politikalar sonucu, gü

venli ve sağlıklı barınma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Milyonlarca insanın temel insan ihtiyaçları 
olan sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir yerleşimi devlet eliyle engellenmiş, tüm hakların tehdit 
edildiği, riske sokulduğu bir ortam yaratılmıştır. " Başka hiçbir değerlendirmeye imkân ve fırsat 
vermeyen, sadece ve sadece, sorunun yüzde 100 devletten kaynaklandığını belirten ve devleti suç
layan başka bir ifadeye gerek yok. 

Şimdi söylüyorum: Acaba, bölge halkının güvenli ve sağlıklı barınma hakkını ortadan kaldı
ran devlet mi, yoksa bölücü örgüt mü?! Böyle bir tespitin doğru olma ihtimali var mı? Bu ifadele
rin yer aldığı bir raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisine mal etmek mümkün-müdür? (DYP sıra
larından alkışlar) 

Raporda yer alan, Anayasanın 2,20,21, 35, 36,40,42,46,57 nci maddelerinin ve Avrupa in
san hakları boyutunda birçok hakkın devlet tarafından ihlal edildiği şeklindeki değerlendirmelere 
katılmak mümkün değildir. 

Bir başka ifade. "Abartılı güvenlik konsepti çerçevesinde, güneydoğuda geniş bir coğrafyanın 
boşaltılarak aktif hareket haline getirilmesi nedeniyle güvenlik birimlerince uygulanan çok sayıda 
köy ve mezranın zorunlu boşaltılması OHAL Kanunundaki yetki çerçevesinde yapılmamıştır" hük
mü bu kadar açık ve bunu da Yüce Meclisin dikkatlerine sunuyorum ve bizim, Doğru Yol Partisi 
olarak, katılmamızın mümkün olmadığını ifade ediyorum. 

72 nci sayfada "8.1 Genel Tespitler" bölümünün "8.1.5" paragrafında "Köy boşaltması huku
kî çerçevede yapılmadığından -başka ihtimaller hiç yokmuş gibi- köylerini boşaltan insanların gü
venli bir yere yerleştirilmesinde, iaşe ve iskânlarında devlet bir sorumluluk üstlenmemiş -yani, ih
mal etmiş değil, eksik kullanmış değil- veya son derece isteksiz davranmış, İskân Kanununun hü
kümlerini uygulanmamıştır'' denilmektedir. 

Hangi belge ve bilgilerle bu hükme vardınız? Komisyonun bu raporunu kaleme alan Sayın 
Başkanına ve diğer üyelerine soruyorum. 

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Siz de Komisyonun üyesiydiniz... 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Ben bu görüş ve düşüncelerimi ifade ettim, muhalefet şerhi olarak 

da ifade ettim. Lütfen sabırla dinleyin; söyleyecek bir şeyiniz varsa, gelir, bu kürsüyü kullanırsınız. 
Daha dün -dün değil, bir önceki gün- 200 terörist, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesine bağlı Gü-

neyyaka Köyünü bastı, 12 vatandaşımızı katletti ve köyün canlı varlığını gasp etti. Bu vesileyle, şe
hitlerimizi rahmetle anıyorum. Şimdi, hayatta kalan ve müteakip baskınlardan korkan köy halkı 
eğer göç ederse, göç ettiği takdirde bunu da devlet mi yaptırdı diyeceğiz, yoksa PKK mı? 

Değerli arkadaşlarım, önce, tespitlerin doğru yapılması gerekir. Raporun çözüm bölümünde -
biraz önce kıymetli arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- "Demokratikleşme Projesi" başlığı altında, 
81 inci sayfada "Kültür mozaiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ve köken farklılıkla
rının alt kimlik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu 
bağlamda Kürt kimliği tanınmalı, yurttaşlarımızın, kendi anadillerinde, bu arada Kürtçe özel eği
tim, özel radyo, özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı; kendi kültür, gelenek 
ve folklorlarını koruma ve geliştirme, çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalı
dır" denilmektedir ve paragraf devam ederek gitmektedir. 

Şimdi, bu raporu bu şekliyle kaleme alan arkadaşlarımıza yine soruyorum: Bin yıldır bu vatan 
toprağında, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir arada kaynaşarak yaşayan, aynı milletin, 
Türk Milletinin onurlu bir mensubu olarak hayatlarını sürdürmeye çalışan insanlarının, bölge hal
kının sizden böyle bir talebi oldu mu? 
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Doğru Yol Partisi olarak, üniter yapımızı tehdit eden, Türk Milletinin ayrı ayrı fraksiyonlar ha

linde görülmesi şeklindeki görüş ve önerilere katılmadığımızı ve Türk Milleti ifadesinin, Türk kim
liğinin hepimizi kapsayan ve hepimize yetecek bir kimlik olduğunu ifade ediyorum. Elbette ki, yö
relerimizde yaşayan insanlarımızın kendi gelenek ve görenekleri, kendi hayat tarzlarının gerekleri 
olarak, yöresel bazda hayatlarını sürdürmelerinde, insan hakları yönünden, demokratik haklar yö
nünden, kendilerini ifade etme hakkı açısından, önlerinde hiçbir engel olmamalıdır. 

Raporda, milletin bölünmez bütünlüğünün anayasal temeli gözardı edilerek, çoğulculuk has
sasiyeti içerisinde dahi hoşgörülemeyecek ayırımcı tanımlamalara da yer verilmiştir. Bu bakımdan, 
21 inci sayfadaki "Kürt göçü" ibaresi bile, bu sakat yaklaşımın belirgin bir ifadesidir. 

Yukarıda saydığım talihsiz ifadeleri ve değerlendirmeleri bünyesinde taşıyan bu raporu, büyük 
Türk Milletinin ve onun yegâne temsilcisi olan Yüce Meclisimizin dikkatine sunuyor ve soruyo
rum: Böyle bir raporu benimsemek mümkün müdür? Kültürümüzü, değerlerimizi ve kimliğimizi, 
aslî unsurlarını hançerleyen böyle bir çalışmaya rapor demek mümkün müdür? Böyle bir raporun, 
resmî vesika olarak Meclis dokümanlarına intikali ve önüne geçilmemesi halinde, Türk Devletinin 
ve Milletinin düşmanlarına, ısmarlama dış müfettişlerine, hangi tehlikeli kozu altın tepsi içerisinde 
sunduğumuzun bilincinde miyiz? Böyle bir rapor karşısında, Bayan Mitterandlara ve isimlerini 
saymayı zait gördüğüm düşman kılıklı diğer müfettişlere söylenecek bir söz kalır mı? Bu rapor, 
Yüce Meclise mal edildiği takdirde, Fransa Parlamentosundan geçen ve daha bugün telin ettiğimiz, 
bugün bu Yüce Mecliste bu konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığı ve telin edildiği bu konuda Erme
ni soylarım tasarısına acaba ne diyeceğiz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma raporlarının iki işlevi yardır: Bunlardan biri, 
çıkarılacak yasa ve yapılacak düzenlemeler için sosyal bir temel oluşturmak; diğeri ise, var olan ve
ya doğması muhtemel bir problemin köklerini, sebeplerini ve yapısını ortaya çıkarmaktır. Mezkûr 
rapor ise, bu iki amaçtan hiçbirine hizmet etmemekte -büyük ölçüde- ve ideolojik şablonlar ve süb
jektif bir değer yapısını ortaya koymaktadır. Oysa, Genel Kurulun araştırılmasını emrettiği göç so
rununun sosyal nedenleri, ekonomik faktörleri ve diğer dayanakları, biraz önce de ifade ettiğim bir 
mantık içerisinde, bilimsel bir objektiflik içerisinde, gerçekçi tespit ve önerilerle ortaya konulabilirdi. 

Özellikle belirtmek istediğim bir diğer husus şudur: Bu rapor, kolektif tasarrufun ortak ürünü 
haline gelmemiştir ve komisyon üyelerinin çoğunluğu, rapordaki görüşü benimsememiştir. Rapor 
tanzim edilmeden önce, kısa beyanlar, raporun içeriği belli olmadan bir anlam ifade etmezler. Ra
porun kaleme alınmasının tamamlanması sırasında görülmüştür ki, çoğunluk görüşü, objektiflikten 
uzak bu biçimdeki bir rapora katılmamaktadır. Esasen, bu durum, raporun ekindeki karşı oylardan 
da anlaşılmaktadır. Zabıtlar incelendiğinde, karşı oy sayısının, katılma oy sayısından fazla olduğu 
görülecektir. Üye Saffet Kaya'nın muhalefet şerhinde ismi geçmiyor ise de, böyle bir rapora katıl
madığını izhar etmektedir. Bu rapor, 7 karşı oya karşı 6 kabul oyuyla buraya gelmiştir; çünkü, bu 
konuda muhalefet şerhleri gayet açıktır. Ancak, elbette ki, raporun tümünde itiraz edilemeyecek 
birtakım doğru tespitler de vardır; ama, bu ifadelerin yer aldığı bir raporun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmemesi gerekir noktasında bu muhalefet toplanmıştır. 

Sonuç olarak, muhalefet şerhlerinin rapor, raporun ise muhalefetin şerhi işlevi görmesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ertugay, süreniz bitti; lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Sayın Başkanım, hemen toparlıyorum. 
Sonuç olarak, konuyu elbette araştıralım; ama, bunu yaparken, devletimize zarar vermeyelim, 

ona iftira etmeyelim. Onu milletlerarası camiada zor durumda bırakacak ithamlardan sakınmak, 
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hepimizin mesuliyetidir; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devletidir ve o, bir tane
dir. Türkiye Cumhuriyetinin itibarı, hepimizin şerefi, gururu ve itibarı demektir. Bir ülkenin aydın
ları, siyasî partileri ve milletvekilleri olarak elbette ki ülkemizin sorunlarına eğilecek, onları araş
tıracak ve çözüm yolları arayacağız. Bu, saygıdeğer bir faaliyet olmanın ötesinde, hepimizin göre
vidir. Devleti, sorunların, kötü niyetli ve kötü maksaklı sorumlusu gibi görmek ve göstermek, ay
dın ve parlamenter sorumluluğuyla bağdaşmaz. Bu sebeplerle, bu taslak rapor, olduğu gibi, komis
yona iade edilmeli veya yeni bir komisyon teşekkül ettirilerek tekrar incelenmeye alınmalıdır. 

Doğru Yol Partisi olarak, ideolojik değerlendirmeleri ve bu mantığı, bu-mantık adı altında ifa
de edilse bile böyle bir gelişmeyi veya bu ifadeleri şiddetle reddediyoruz. Göç sorunu dahil, güney
doğu probleminin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından makro ve mikro seviyede ele alınması, 
bilimsel yöntemlerle sebep ve çözüm tahlillerine gidilmesi, parti olarak arzumuzdur; ancak, sorun
ları çözücü ve bilimsel yaklaşımlarla değerlendirmeler yerine, onlara ideoloji elbisesi giydirerek ve 
giderek devletin ve milletin üzerinde oturduğu ortak değerleri rapor adı altında ortaya koymak, bi
zim, bugün de, yarın da karşısında olduğumuz, olacağımız sakat bir tavırdır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertugay. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Yıldız; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

(10/25) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun, göçle ilgili raporu üzerinde Fazilet Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, bölge milletvekili olarak, Sayın Hacaloğlu ve arkadaşlarına, böyle bir önergeyi verme
sinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçen ramazan ayında hepimizin içini sızlatan acı manzara ve görün
tüler, televizyonlarda izlendi. Diyarbakır'da, âdeta, bir ekmek parçası için binlerce insanın ne den
li birbirlerini parçaladıklarını hep birlikte izledik. Bu, bölgenin hemen hemen her köşesinde mey
dana gelen bir olaydır. 

Bu sefaletin ve bu acı dramın nedenlerinden bir tanesi de, zorunlu içgöçtür. Zorunlu içgöç, sa
nırım, sadece Türkiye'ye özgü bir durumdur; uygar dünyanın hiçbir yerinde rastlamak mümkün de
ğildir. Hiçbir ülke, vatandaşına "şuradan kalk, burada otur" diyemez. Bu tavrın, nedeni ne olursa 
olsun, izah edilebilir bir yanı yoktur. Vatandaş, devletten, bulunduğu yeri korumasını, muhafaza et
mesini ister; zira, konut güvenliği, her türlü rejim için temel bir haktır. 

Değerli milletvekilleri, zorunlu içgöçün üç boyutuna değinmek istiyorum. Bunlar, siyasal, 
ekonomik ve sosyokültürel boyutlardır. Zorunlu içgöç, Türkiye'de, tek taraflı siyasal bir tasarruf
tur. Elimdeki şu rapor, büyük bir ciddiyetle konuya eğilenlerin, halkın temsilcilerinin, yani, Parla
mento üyelerinin tanzim ettikleri, sorunu, tüm boyutlarıyla ortaya koydukları bir rapordur. Bu ra
pora göre, bugüne kadar 3 428 yerleşim birimi boşaltılmıştır. Bu raporda dile getirilen rakamlar, 
resmî kayıt ve gözlemlere dayanmaktadır. Rapordaki görüşler, soruna doğrudan muhatap ilgili ve 
yetkililere aittir. Bu yönüyle de, rapor, dikkate değer bir belgedir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Devlet Bakanı Salih Yıldırım bile bu göçün zorunluğu oldu
ğunu ifade ediyor; Sayın Hacaloğlu ise, raporun 20 nci sayfasında, çok daha önemli bir şey söylü
yor: "Bir başçavuş düzeyindeki kişilerin bile, güvenliği gerekçe göstererek, köy boşaltılmasına ka
rar verebildiğini öğrendim. Durumu valiye anlattığımda, haberi olmadığını söyledi." İşte, sorunun 
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siyasal boyutunun tüyler ürperten yönü budur. Bir başçavuş, tüm hukuk düzenine rağmen, insanla
ra "burayı boşaltın" diyebiliyor. 

Mardin Valisi Fikret Güven'in ifadeleri ise, çok daha dikkate şayandır. Bakınız, raporun 45 in
ci sayfasında, Sayın Vali ne diyor; bu, yetkili olmayan ağızların değil, bir mülkiye amirinin ifade
si: "Bu sorunun, yani, göç sorununun çözümü için, Genelkurmay ikna edilmeli." 

Bu nasıl zihniyet? Bu nasıl kabul 1 en i 1 ebi 1 i r? Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin kanayan 
bir yarasını sarmak için icazet mi isteyecek? Bu ne biçim demokrasi?! O zaman, halkın egemenli
ği nerede kaldı?! Parlamento olarak, bu devlete bir maliyetimiz vardır. Eğer, böyle olacaksa, yazık
tır. İnisiyatifimiz yoksa, biz, bu sıraları ne diye işgal ediyoruz?! Yarın, halkın alınteriyle alınmış 
olan o şaibeli, kirli koltuklara nasıl oturabiliriz?! Varlığımızın, ülke sorunlarını çözmede, yönetim
de bir fonksiyonu olmayacaksa; ülkenin en ciddî meselelerinde bu Parlamento değil de başkaları 
belirleyici olacaksa, o zaman, bırakalım bu işi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar 57 314 hane boşaltılmış, 378 330 kişi gö
çe zorlanmıştır. 1994-1995 yılları içinde göç edenler için yapılan konutlardan, sadece 5 524 vatan
daşımız faydalanabilmiştir; yani, 370 binden fazla yurttaşımız, şu anda, aç ve açıktadır. 

Bu sorunu çözmek zorundayız. Bu, bizim sorunumuz değilse, bunu Parlamento olarak çöze-
meyeceksek, peki, kimler çözebilecek?! 

Değerli milletvekilleri, bölgede insan hakları çiğnenmiştir, insanlık onuru ayaklar altına alın
mıştır. Evet, köyler, evler, yakılmış, yıkılmış, boşalttırılmıştır; buna karşı ciddî hiçbir destek yapıl
mamıştır. Bu, herkesin malumudur. İnsanlar, evsiz, işsiz ve aşsız kalmıştır. Bu yönüyle, Anayasa
nın mesken ve yaşam hakkı da ihlal edilmiştir. Düşünebiliyor musunuz, havada uçan kuşun, yerde 
sürünen böceğin, denizde yüzen balığın bile bir yuvası, bir barınağı vardır; ama, bölge insanı, hu
zur, güven ve mutluluk kaynağı olan evinden barkından edilmiştir; ya büyük şehirlere göç edip va
roşlarında Kunta Kinteleri oluşturmuşlardır ya da bölgenin yerleşim merkezlerinde beşer, altışar ai
leler halinde, otuzar, kırkar, altmışar nüfuslar halinde, daracık evlerde, gecekondularda veya çadır
larda sefilleri oynamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, her gün benzerlerini televizyonlardan izlediğimiz, yürekler parçalayan 
görüntülerden bir tanesini arz edeyim: Göçzedelerden dört beş aile, Diyarbakır'da, bir evde, birlik
te yaşıyor. Sorunun sağlık, huzur, ahlak ve sosyal yönünü sizler düşünün. İş yok, aş yok, güç yok... 
Televizyoncu "nasıl yaşıyorsunuz" diye soruyor; aile reisi "tanıdık bir kasap var; kemikleri atma
masını tembih ediyorum; alıp, akşamleyin suda haşlayıp, sağdan soldan, eşten dosttan aldığımız ek
mekleri banıp o şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz; yine de çok şükür" diyor. İşte, ev sahibi, mülk 
sahibi, bağ, bahçe sahibinin göçten sonraki acı dramı, acı durumu... 

Değerli milletvekilleri, hayvanların bile eğitildiği uygar dünyada, bölgede binlerce okul kapa
lı, binlerce öğretmen açığı olduğundan, gencecik yavrular, körpe beyinler, internet çağında cehale
tin kucağına terk edilmiştir. Ekmek bulamayan bu göçzedclerin çocukları, eğitime katkı payını ne
reden bulabilsin. Tabiî, bu sorun, bölgeye münhasır kalmıyor; kangren, bütün ülkeyi sarıyor. 

Peki, bu yavrularımız kötü emellerin esiri olursa, suçlusu kim?! Suçu kendilerinde mi aramak 
gerekir; yoksa, kendilerini bu duruma düşüren, reform adı altında halktan zorla aldıkları paraları, 
aylarca, repoda, kasalarda beklettikten sonra ihale kavgasına düşen, yok ihaleler benim hakkım, 
yok ihaleler senin hakkın diyen Millî Eğitim Bakanının, Bayındırlık Bakanının içinde yer aldığı 
Hükümette mi aramak gerekir?! 

Çağdaş taşımalı eğitim dediniz. Daha geçen hafta, devrilen kömür yüklü traktörün altında yav
rularımız can verdi. Çağdaş taşımalı eğitim bu mudur?! Gelin, topladığınız paralan bililerine 
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peşkeş çekmeden, diyet borcunu ödemeden, derhal bölge eğitimine seferber ediniz. Bölgede 2 202 
okul kapalîdır. Okulları açınız; modern araç ve gereçlerle donatınız; bölgeye, üniversiteye yerleş
tirmede özel kontenjan tahsis ediniz. Özel okullarda, kolejlerde okuyan çocuklar, Diyarbakır'daki, 
Mardin'deki veya Kastamonu'daki çocuklardan farklı yetenekle mi dünyaya geliyorlar?! Ama, 
Millî Eğitim Bakanı, kendi arkadaşlarının ifadesine göre, Kabinede yer alan başka bakanların ifa
desine göre, örgüt elemanı gibi davranmaktan bunu düşünemiyor; ama, onun yerine biz düşünebi
liyoruz. 

Bakınız, bir sene önce, tüm ülke çocuklarının eşit ve adil yararlanacağı, üniversiteye öğrenci 
yerleştirmede illerin nüfuslarını esas alan bir yasa teklifini verdim. İhale kavgası yapacaklarına, 
kızlarımızın başörtüsüyle uğraşacaklarına, gelsinler, bu yasayı çıkaralım. Tehlike, başörtüsünde de
ğil, cehalettedir. Asıl tehlike, düşünceden korkan kafalardadır. 

Değerli milletvekilleri, erozyon tehlikesine karşı ülkenin bir bölümünde ormanlarımız ihya 
edilirken, güneydoğuda ormanlar yakılmamış mıdır, meralar boşaltılmamış mıdır, hayvancılık öl
memiş midir?! Bütün bu olumsuzlukların yanında, vatandaşlar sindirilmiş, bezdirilmiş, psikolojik 
bir korkuyla, haklarını bile aramaktan çekinir duruma düşmüşlerdir. Böylece, Anayasanın hak ara
ma ilkesi ihlal edilmemiş midir?! 

Ülkenin sahillerinde, beş yıldızlı otellerin loş salonlarında hayat sabahlara kadar devam eder
ken, başka bölgelerde sınaî, ticarî, hatta sosyal canlılık devam ederken, bugün bile, bölgenin bazı 
kesimlerinde, insanlara, geceleyin -örneğin Mardin-Dargeçit arası, Mardin-Savur arası- ağır hasta
sı bile olsa, yolculuğa izin verilmemektedir ve böylece, Anayasada ifadesini bulan seyahat özgür
lüğü kısıtlanmış bulunmamaktadır; ama, bölgede bu durum olurken, bakanların eşleri, siyasî pres
tijleri sarsılmış, siyaseten tükenmiş bakanların prestijlerini yükseltmek amacıyla seyahat edebil
mekte, devlet töreniyle karşılanabilmekte, bütün devlet memurları, devlet personeli onlar için se
ferber olabilmektedir. 

Yerleşim birimlerinin altyapısız ve ani büyümesinden, yetersiz beslenmeden, toplu yaşamak
tan salgın hastalıklar yaygınlaşmıştır. Kadınların yüzde 80'i ilkel yöntemlerle doğum yapmaktadır; 
böylece, doğan günahsız bebekler bile, bu olumsuzlukların kurbanı ve mahkûmu olmaktadır. Muh
telif ailelerin iç içe yaşamasından, aşsızlık, işsizlik ve eğitimsizliğin gençler üzerindeki etkisinden, 
ahlakî çöküntü ve sosyal dejenerasyon, kendisini göstermektedir. 

Hiçbir savunması olmayan insanlar, teröriste bir ekmek verdi diye evinden alınmış, günlerce 
mahkemesiz gözaltında tutulmuş; geceleri insanlar çocuklarının arasından alınmış, sabah ölüsü bu
lunmuştur. Bugüne kadar, binlerce insan, işine gücüne giderken öldürülmüş; milletvekilleri, düşü
nürler, aydınlar, güpegündüz, meydanlarda, faili meçhul cinayetlere kurban gitmemiş inidir? Bü
tün bunlar, Başbakanın telefonunun dinlendiğinden bahsedildiği, insanların evlerinin ve işyerleri
nin içlerine kadar istihbaratın sızdırıldığından konuşulduğu Türkiye'de cereyan etmiştir. 

Yüksekova'da -yine Sayın Salih Yıldırım'ın ifadesiyle- Habur'da ve nice yerlerde çeteler ci
rit atmamış mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna verilen ifadelere gö
re, toplucinayetler, topluölümler meydana gelmiştir. Yıllarca, bölgenin her köşesinde, belirsiz ha
yaletler korku ve dehşet saçmış, bölgeye âdeta ölü kefeni giydirmiştir. 

DGM'lerde görülen faili meçhul dosyaların yüzde 75'i Diyarbakır DGM'ye aittir. Bu ne de
mektir; Diyarbakır'da işlenen faili meçhul cinayetler, bütün Türkiye'de işenen faili meçhul cina
yetlerin 3 misli demektir. İnsanlık adına, ülke yararına bu gidişatı sorgulamaya çalışan aydınlar, yi
ne, belirsiz kişilerce tehdit edilmiş, korkutulmuş, susturulmak istenmiş veya ortadan kaldırılmıştır. 
İşte, Akın Birdal'a yapılan suikast bunun son örneğidir. Bu vesileyle, insan haklarının bu yiğit sa
vunucusuna, burada, Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum. 
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Bu hayaletler, bu çeteler kimlerdi; niçin, ne adına, nasıl, neye dayanarak bunları yapıyorlardı? 

Bugün gündemde olan Yeşil veya yeşiller kimlerdir; bir hayalet midir, bir efsane midir, bir sembol 
müdür -Mehmet Ağar'ın ifadesiyle- bir dönemin kendisi midir; nedir bu? Ne zaman tespit edile
cek, ne zaman bulunacak? Yoksa, "tespit edilmiştir, kontrol altına alınmıştır" diyen Sayın Bakan 
onun adresini biliyor mu? Hükümet, Tekel'den sorumlu Sayın Bakandan bunun hesabını soracak 
mı? Çünkü, kontrol altında olduğuna göre, adresi kendisince malumdur. Esas mesele, bu kişilerin, 
bu hayaletlerin arkasındaki gücü ortaya çıkarmaktır. 

Güvenlik güçleri terörle mücadele ederken, bölge halkı dahil, tüm ülke insanı, herkes, maddî 
ve manevî desteği verdi, bugün gelinen noktayı takdirle karşıladı. Peki, bölge halkının günahı, su
çu neydi; neydi de bu dram, bu acı manzara ona reva görüldü? 

Bir valimizin tutanaklarda geçen ifadesine göre, dağ başında, can endişesinden dolayı, bir lok
ma ekmek verdi diye bütün bölge halkını potansiyel suçlu addedemezsiniz. Bir âlimin -özellikle, 
bunu DYP sözcüsüne ithaf ediyorum- ifadesine göre "bir evde bir masum varsa, bunun yanında do
kuz cani varsa, o ev, o masum için, feda edilemez, ateşe verilemez" 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısacası, zorunlu içgöç, 1982 Anayasasının 2, 17,20,35, 
36,40,42,46 ve 47 nci maddelerinin ihlali demektir. Bölgede, insanların eğitim hakları, düşünme hak
ları, mülkiyet, mesken, yaşam hakları ihlal edilmiştir. Anayasanın bu açık hükümlerine aykırı düzen
lemeler yapılamaz. Anayasanın ihlali demek, bu ülkedeki hukuk düzenini ortadan kaldırmak demek
tir. Demek ki, hukukun devleti yoktur; ama, devletin hukuku vardır. Devletin hukuku, devleti denetim 
altında tutanların hukuku, yani, onların haklarını güvence altına almak demektin Bu ne demektir; dev
leti denetim altında tutanların, devlete vergi veren yurttaşlarına, halkına zulmetmesi demektir. 

Sorunun, dış hukuksal boyutuna hiç girmek istemiyorum. Çok açıktır ki, bu -Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine yüzbinlerce dilekçeyle başvurulmuştur- dış dünyada, Türkiye'nin alnına ya
pışmış bir lekedir. 

Değerli milletvekilleri, sorunun siyasî boyutuyla ilgili, çok açık bir şekilde ifade ediyorum, 
tespitim şudur: Türkiye'de bazı kurumların içerisine çöreklenmiş birtakım güçler, başta sivil irade 
olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde inisiyatif kullanmak istiyorlar. Bu inisiyatifi 
ellerinde tutmak için de, çok çirkin, karanlık, antidemokratik birtakım yöntemlere başvuruyorlar. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin topraklarını çatışma ortamından kurtarmak mecburiyetindeyiz. 
Terörle mücadelede harcadığımız paranın onda l'i, 370 bin mazlumun, göçzedenin açlığına çare, 
açıkta kalışına çözümdür. Operasyonlarda harcanan paranın onda 1 'i, 370 bin yurttaşımızın yarası
nı sarmaya yeter. 

Sorunun ekonomik boyutu ise, çok daha içler acısıdır. Bölgede 70-80 dolarla bir yıl geçinmek 
zorunda kalan aileler vardır; batıda ise, örneğin Bilecik'te, ortalama bir ailenin bir yılda harcadığı 
parayı, bölgedeki 100 aile harcama şansına sahip değildir. 19-24 yaş grubunda olan gençlerin yüz
de 73'ti işsiz durumdadır. 

Türkiye Ziraatçiler Derneğinin yaptığı araştırmaya göre, Mardin'de 371 492 dekarlık tarım 
arazisi, köyler boşaltıldığı için işlenemez durumdadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayîn Yıldız, süreniz bitti; lütfen, son cümlenizi söyleyin; zaten, zamanımız 

epeyce geçti. 
HÜSEYİN YILDIZ (Devamla) - 115 447 hektar çayır ve mera, kullanım dışı kalmıştır. Hu

bubat ekili alanların 70 bin dekarı yakılmıştır. 120 bin ağacın meyvesi toplanamamıştır. Hayvan sa
yısında yüzde 50, orman alanında yüzde 60 oranında azalma vardır. 
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GAP hayal oldu. Millî Güvenlik Kurulunun son toplantısında sayın bakanın verdiği ifadeye 

göre, tarımsal alanda 82 yıllık bir sapma vardır. Şu ana kadar GAP, genelde tarımsal alanda hede
fine sadece yüzde 10 ulaşmıştır; yani, bu gidişle, bölgenin halkını açlıktan, işsizlikten kurtarmak 
için seksen yıl, yüz yıl, yüzelli yıl beklemek durumunda kalacağız. 

Genel Kurula saygılarımı arz ediyor, teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Yılbaş. 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

görüşülmekte olan araştırma raporu üzerinde, Demokrat Türkiye Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Bu araştırma önergesini veren arkadaşlarımıza teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyo
rum. Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmamalı, mümkün olduğu kadar incelenmeli ve kamuoyuna 
açıklanmalıdır. Bunların başında, özellikle, doğu ve güneydoğuda terörden kaynaklanan birçok 
meselenin Parlamento tarafından incelenip, sonuçlarının kamuoyuna yansıtılmasında yarar vardır. 
Bu araştırma, bu amaçla yapılan bir araştırmadır; emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Bu ana kadar, parti gruplarının temsilcileri, konu hakkında görüşlerini ifade ettiler. Müsaade 
ederseniz, değerli arkadaşlarım, ben, sözlerimi fazla uzatmayacağım ve ayrıca da, mümkün olduğu ka
dar tarafsız davranıp, meseleyi iki boyutuyla, madalyonun iki yüzüyle sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Raporu başından sonuna kadar ilgiyle okudum; katıldığım ve katılmadığım birsürü görüş var; 
ayrıca, Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına Araştırma Komisyonunda görev alan milletvekilimi
zin de bir muhalefet şerhi var. Muhalefet şerhi, öneriler bölümündeki (i) fıkrasıyla alakalı. 

Değerli arkadaşlarım, vakıa olan konuların başında, gerçekten, Güneydoğu ve Doğu Anado
lu'da, terör nedeniyle, yerleşim yerlerinin bir bölümünde boşalma söz konusu olmuştur; bu, bir va
kıadır, bir gerçektir, bunu burada yok kabul etmek mümkün değildir; ancak, saikleri nedir, neden
leri nedir, buna baktığımızda, meseleyi tek bir saike bağlamanın da mümkün olmadığı gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, terör, malumunuz olduğu gibi, 1984 yılında, güneydoğuda Siirt İlinin 
Eruh İlçesine yapılan baskınla başlamıştır. 1984 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birta
kım ekonomik ve sosyal nedenler dışında, kırsal alanda bulunan yerleşim yerlerinin boşalması gi
bi bir vakıayla yüz yüze gelmiş midir; buna, devletin bir politikası olarak bakmak mümkün değil
dir; çünkü, böyle bir vakıa yoktur. 1984'ten sonra terörün tırmanışa geçmesiyle, kırsalda yaşama
nın güçlükleri ortaya çıktıkça, tabiî ki, o bölgede yaşayan insanlarımızın hem ekonomik hem sos
yal ve hem de kültürel birtakım sıkıntıları olmuştur. Terör, nihayet, ülkeye acı getirmiştir; terör, ni
hayet, ülkede, altından kalkılması gerçekten pahalıya mal olan birtakım sosyal ve ekonomik yara
lara sebep olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, terör nedeniyle acı çeken, sadece güneydoğuda, doğuda yaşayan değer
li vatandaşlarımız olmamış; bu ülkenin her tarafında, doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde 
yaşayan masum insanlar, terörden, doğrudan doğruya mal ve can kaybına uğramak suretiyle acı 
çekmişlerdir. İşte, kınanması gereken, reddedilmesi gereken konu, terörün ta kendisidir. Terörün 
neden olduğu konu, sadece yerleşim alanlarının boşalması meselesi değildir. Değerli arkadaşlarım, 
terör, onbinlerle ifade edilen insanımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiş; yine, onbinlerce 
insanımızın, hayatlarının geri kalan bölümlerinde yaşamlarını sakat olarak devam ettirmesine ne
den olmuştur. 

^ 2 6 4 -



T.B.M.M. B : 96 2 .6 :1998 O : 1 
Değerli arkadaşlarım, duygusallığa girmeden, buradan, değerli Türk Milletine seslenmek isti

yorum: Terörün yarattığı acımasız eylemlerden dolayı, doğuda, güneydoğuda acı çeken insanlar 
kadar, ülkenin diğer taraflarında, evlatları orada öğretmen olarak görev yapan, asker olarak görev 
yapan, polis olarak görev yapan insanların analarının, babalarının, kardeşlerinin ve diğer yakın ak
rabalarının geceleri uykusuz kaldığı hepimizin malumu değil midir?! 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu konuda şüphesi olan mı var?! 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) -Değerli arkadaşlarım, 19 yaşındaki gencecik körpe evladı
nı görev amacıyla askere göndermiş olan ananın, babanın, kız kardeşin, o, askerden gelinceye ka
dar, geceleri çektiği kâbusu düşünmemek mümkün mü?! Değerli arkadaşlarım, onun için, mesele
ye, madalyonun iki tarafını değerlendirerek bakmakla ancak, ülkemize sağlanmış olan, getirilmiş 
olan barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin pekiştirilmesi mümkün olur. Hepimizin iddiası olan, 
hepimizin arzusu olan daha çok bireysel özgürlük, daha çok demokratikleşme, ancak ve ancak, me
seleyi iki boyutlu olarak değerlendirmekle mümkündür. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabiîdir ki, göç nedeniyle, hem göç edenler hem de göç edi
lenler, aile olarak, birey olarak, çeşitli sıkıntıların, zorlukların içerisinde kalmışlardır; bunu, en az, 
orada yaşayan insanlar kadar bilirim ve biraz evvel lütfettikleri o güzel takılmayla, Sayın Bakanın 
da icraatlarının orada nasıl olduğunu, kendilerine nasıl katkıda bulunduğumuzu kendileri de bilir
ler. Terörün neden olduğu bu sıkıntılarda, devleti, hiçbir şey yapmamış, devleti, olan olayları dışa
rıdan seyretmiş olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk maliyesinde, acil destek diye bir ödenek yoktur. Acil destek öde
neği, Doğu Anadolu'da terör nedeniyle ortaya çıkan güncel birtakım ihtiyaçların -ki, bu ihtiyaçla
rın başında sivil ihtiyaçlar gelmektedir- giderilmesi için meydana getirilmiştir. Bununla, göç etme 
durumunda kalan değerli vatandaşlarımın acılarının, çektiği sıkıntıların azaltılması, hafifletilmesi 
öngörülmüştür. Bunun için, devlet, o yörede, bir süre çok kötü şartlar içerisinde süren yaşamı, en 
kısa zamanda, bir şekilde normalleştirmek için çabalar sarf etmiş, meskenler yapmış, bir ölçüde 
ekonomik katkıda bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, yine söyleyeceğim, işsizlik, ülkemin her tarafında kol gezerken, sıkıntı 
içerisinde olan devlet, elindeki kıt imkânları kullanmak suretiyle, o bölgede, iki yıl -ancak buna ta
hammül edebilmiştir- süreyle, 30 bin kişilik, olağanüstü işçi kadrosu tahsis etmiştir. Bunun amacı, 
terör nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın sıkıntılarını bir ölçüde gidermek ol
muştur. Yine devlet, o yörede, terörden kaynaklanan nedenlerle sıkıntıya düşmüş olan vatandaşları
mıza, muayyen bir süre içerisinde, aşevleri açarak, onların barınmalarını, beslenmelerini sağlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da işsizlik nedeniyle, KİK ve 
KUK gibi değil... Çünkü, onlar, gerçekten, bize özgü istihdam yaratmada ekonomik literatüre gir
miş, çok enterasan ve dünyada örneği az bulunan, bizim sosyal demokratlara mahsus bir istihdam 
yaratma tarzıdır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Evet; ölen besi hayvanları!.. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Devlet, orada, gerçekten, beceri yaratmak suretiyle, 

Van'da, Şırnak'ta, Bitlis'te, Hakkâri'de bugün yüz binleri bulan dokuma tezgâhlarıyla ve burada 
üretilenleri de yurt dışında pazarlamak için çabalar içerisinde olmuştur. Yine devlet, orada, kırsal 
alanda, mikro düzeyde olmak suretiyle -özellikle arıcılık gibi- kalkınma projeleri uygulamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, madalyonun bir tarafı; öbür tarafına gelince; tabiîdir ki, sonuç 
olarak, ülkemizin de zenginliği olan, bir zamanlar dünyanın sayılı küçükbaş hayvan yetiştiricisi 
olan ülkemde ve onun bir numaralı bölgesi olan Doğu Anadolu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
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süratle yok olmaya yüz tutmuştur. Bunun nedeni, tabiî ki, kırsal alanda -hiç istenilmediği şekilde-
küçükbaş hayvanların otladıldığı meraların kullanımının bir süre men edilmesinden kaynaklanmış
tır. Bu hatayı devlet görmüş ve çok kısa bir süre içerisinde, uygulama iki yıl sürdükten sonra, kont
rollü olarak ve özellikle 1993 yılından sonra, meraların yüzde 70'ine varan bölümü, yeniden kul
lanılmaya, otlatmaya açılmıştır; ama, bir kere, olan olmuştur; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ya
şayan o temiz vatandaşlarım, hayvancılıktan soğutulmuştur. Bakınız, müsaade ederseniz, size, bir 
diğer yönünü de anlatmak İsterim; bu soğuma, sadece meraların kullanımdan uzak tutulmasından 
mı kaynaklanmıştır; gece baskınında eşkıya gelmiş, köyde ne kadar küçükbaş hayvan varsa, alıp 
gitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ne olmuştur sonunda; eşkıyanın aldığı o küçükbaş hayvanların bedelini 
devlet ödemiştir, devlet ödemiştir bunu...Devletin kayıtları, sosyal yardımlaşmadan sorumlu olan 
bakanlığın kayıtları bunlarla doludur. 

Çok sevindirici olmamakla beraber, ülkede sosyal barışın muhafazası ve iyileştirilmesi konu
sunda bir doğrultuda yol alıyoruz. Eksiklerimiz çok, hatalarımız pek çok; buna, yok demek, hiçbir 
Türk vatandaşının hakkı olmaması gerekli; ama, bunu yaparken, bunu söylerken, yıkıp dökerek git
menin, iç barışın sağlanmasına, o sık sık söylediğimiz ve gerçekle de ilgisi olan akan kanın durdu
rulmasına yardımcı olabileceğini ben düşünemiyorum. Burada hatalarımızı ifade edeceğiz, burada 
hatalarımızı açıkgönüllülükle kabul edeceğiz, eksikliklerimizi burada ifade edeceğiz; ama, bunun 
karşılığında da, bunun yanında da, olanları da anlatacağız. 

Özellikle, burada yapılan bir konuşma, bir partimizin sözcüsünün -onu da ifade edeyim- Di
yarbakır Milletvekilimizin yaptığı konuşma, iç barışın korunması bakımından fevkalade olumlu ol
muştur ve yerimden, kendisini gönülden alkışlamışımdır. İşte, gerçek katkı budur. 

Birçok vesileyle, güneydoğu, doğu meselesi gündeme gelmiştir, bu Mecliste gündeme getiril
miştir. Bu Meclis, Türk kamuoyunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesini görüşürken, hangi 
yörede yaşarsa yaşasın, Türk Milletinin acı duymasına neden olmuştur; ama, çok şükür, Allah'a 
çok şükür, burada, en azından, birbirimizi dinliyor ve birbirimize son derece ters gelmeyen düşün
celer ifade ediyoruz; düşüncelerimizde, duygularımızda, çok yakınlık olmasa bile, bir birliktelik 
sağlanmış durumda. İnşallah, önümüzdeki yıllarda, bu, tamamen birbirlerine yaklaşacak ve ülke
mizin demokratikleşmesi bakımından, insan haklan bakımından bugün özlem duyduğumuz ülke
lerden geri kalmayacak bir seviyeye, noktaya gelmiş olacağız. 

BAŞKAN - Sayın Yılbaş, bir dakikanız var efendim. 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla)-Tamam efendim. 
Değerli arkadaşlarım, burada, bir şeyi ifade etmek gereklidir; hiçbir devlet, hiçbir millet, ken

disine problem olabilecek bir sosyal meseleyi yaratmaz, çıkarmaz; terör gibi bir olayı, hiçbir dev
let, millet, kendisinin başına mal etmek istemez. 

İki: Terörden dolayı da, içinde yaşadığım için biliyorum, terörün bulunduğu bölgedeki vatan
daşlarımın yüzde 99'u, en az benim kadar, mukaddes saydığım her şeyde benden daha fazla inanç 
sahibidir. Onlara, buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum; en az, Türkiye'nin diğer yörelerin
de yaşayan insanlar kadar, bu memleketin sahibidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılbaş. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin konuşma istekleri var mı? 
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(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEYYİT 

HAŞİM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Evet efendim, konuşmak istiyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Evet efendim, konuşacağım. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika; biraz erken bitirirseniz iyi olur. 
(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEYYİT 

HAŞİM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Olur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hayır; bugün resmî bir kabulümüz var da, o bakımdan diyoruz; yoksa... 

(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEYYİT 
HAŞİM HAŞİMİ (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Doğu ve Güneydoğudan Göç Eden Vatandaşlarımızın Sorunlarını İnceleme ve Araştırma 
Komisyonu Başkanı olarak, Komisyonumuzun çalışmaları hakkında bilgi sunmak için söz almış 
bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Başkan, şu 19 uncu sayfanın ilk paragrafını bir okusan 
vaktin olursa... 

(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEYYİT 
HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) - Genel Kurulu selamlarken, ülkemizin bazı bölgelerinde sel felake
tine uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar, faciada yaşamını yitirenlere Al
lah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Ayrıca, Afganistan'da deprem felaketinde yaşamlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet di
ler, yaralılara geçmiş olsun derim. 

Değerli milletvekilleri, her ülkede afetler yaşanabilir. Ülkeler, bu afetlerin büyük kısmını ön
ceden önleyemedikleri için, sonrasında yaralan sarma yoluyla acıları dindirmeye çalışırlar; ama, 
ülkemize baktığımızda, önceden öngörülemeyen ve dolayısıyla engellenemeyen doğal afetler oldu
ğu, olabiteeeği-gibİT-insan-eliyle^LapÜan afetlerin olduğunu da görüyoruz. 

İşte, Komisyonumuzun inceleme alanını da, bunlardan biri olan, doğu ve güneydoğuda zorun
lu göç konusu oluşturmaktadır. Komisyonumuz, altı ay boyunca, bölgedeki zorunlu göç olgusunu 
her boyutuyla incelemiştir. 

Komisyonumuzun üyesi diğer milletvekilleri istatistikî bilgileri geniş bir boyutta verdikleri 
için, ben o konulara girmeyeceğim; sadece, konunun önemi bakımından, hukuk ve mülkiyet hak
kının ihlali açısından meseleye biraz bakmak istiyorum. 

Komisyonumuzun yapmış olduğu geniş araştırmalara göre, bölgede hukukun işlemediği, hak 
arama yollarının büyük ölçüde tıkandığı müşahede edilmiştir. Bir kere, bölgede CMUK işleme
mektedir. Ayrıca, Anayasamızın°12 nci maddesi, temel hak ve hürriyetler; 17 nci maddesi, yaşama, 
maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkı; 19 uncu maddesi, kişi hürriyeti ve güven
liği; 21 inci maddesi, konut dokunulmazlığı; 23 üncü maddesi, yerleşme ve seyahat hürriyeti ve 35 
inci maddesi de mülkiyet hakkıyla ilgilidir ve bu hükümlerin ihlali söz konusu olabilmektedir. 

Aslında, mevzuatımızda, bazı gerekçelerle, devlete, Bakanlar Kurulu kararı veya vali kararıy
la, yerleşim yeri boşaltma yetkisi, yani olağanüstü yetkiler veren hükümler mevcuttur. Bu kanun
lardan bazıları şunlardır: Askerî yasak bBölgeler hakkındaki kanun, doğal afetlerle ilgili mevzuat 
ve olağanüstü hal mevzuatıyla ilgili diğer hususlar. 
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Komisyonumuzca, zorunlu göç uygulamasının, bu olağanüstü yetkilere ve mevzuat hükümle

rine dahi dayandırılmadan, hukuka aykırı olarak; keyfî bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Yer
leşim birimlerini boşaltma sebebi "güvenlik" olduğuna göre, boşaltma işleminin de, doğal olarak, 
2935 sayılı OHAL Kanununun 9/A maddesine veya 286 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
eklenen (h) bendine göre yapılması gerekmekteydi. 

Bu durumda, yerleşim birimlerini boşaltmak, ancak ve sadece, OHAL Bölge Valisinin kara
rıyla mümkün olabilecektir. Oysa, Komisyonumuz tarafından bilgisine başvurulan bölge valileri -
ki, şimdi çoğu Meclistedir, arkadaşlarımızdır- beyanlarında, köy boşaltma yetkilerini kullanmadık
larını, ayrıca, şu an görevdeki OHAL Bölge Valisi Sayın Aydın Aslan, OHAL Valiliği arşivinin in
celenmesi sonucu, böyle bir yetkiye dayanılarak boşaltılmış köy bulunmadığını, çok net bir ifadey
le söylemişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu köyleri boşaltma yetkisini kim kullanmıştır? Binlerce yurttaşımızı 
yerleşim birimlerinden kopartarak, kent varoşlarına, ilkel yaşam koşullarına kimler itmiştir? Bu in
sanları, ekmeğe, aşa, işe muhtaç hale ve bu zorunlu gurbete kimler göndermiştir? Bu göç ettirilen 
insanlar, doğal yaşam çevrelerine, atalarının yüzlerce yıllık mezar taşlarına, bağ ve bahçelerine, 
köhne de olsa, viran da olsa, duygularını, sevdalarını, türkülerini, anılarını, örf, âdet ve gelenekle
rini bıraktıkları köylerine ne zaman ve nasıl döneceklerdir? 

Aslında, kanunlardaki düzenlemelere göre, yerleşim birimlerini boşaltmak, salt bir yetki ola
rak verilmemiştir; çünkü; bu hükümler, yetkili makama, aynı zamanda, büyük bir sorumluluk da 
yüklemiştir. Bu tespitin yapılması önemlidir, bu tespitin yapılması zorunludur; çünkü, göç eden 
binlerce aileye hiç kimse yol göstermemiş, doğru dürüst iş vermemiş, okul vermemiş, yeterli bir şe
kilde barınak temin etmemiş, sağlık hizmeti ulaştırmamış, tazminat ödememiş, maddî olarak sade
ce zarara uğratmış, manevî olarak ruhlarını köreltmiştir. "Terör illetiyle baş ederim" diyen devlet 
ve hükümetlerimiz bu tablodan memnun mu acaba; ben sormak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, eğer, güvenlik kuvvetlerince bazı yerleşim birimlerinin boşaltılmasına ih
tiyaç duyulursa, Bölge Valiliğine başvurulur ve Bölge Valiliği, boşaltılacak köy ve mezralarla ilgi
li, valiliklerin de görüşünü alarak, karara bağlar. Bu karar üzerine, boşaltma; yani, tahliye ve yer
leştirme; yani, kabul planları hazırlanır. Planlarda, boşaltılacak yerleşim birimlerinin boşaltma ge
rekçesi, isimleri, hane ve nüfus miktarları, sosyal ve eğitim tesisleri, arazi, bağ, bahçe, büyük ve 
küçükbaş hayvan mevcutları, eğitim ve öğretim yaşındaki çocuk sayısı, bağlı oldukları il ve ilçe 
isimleri, boşaltmanın ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, bırakacakları arazi, bağ ve bahçelerin ne 
şekilde işletileceği; arazileri kullanma imkânı olmayacaksa, kamulaştırılması veya işletilmediği sü
rece sahiplerine ödenecek tazminatlara ilişkin bilgiler, yerleşim bölgelerindeki kabul bölgeleri, is
kân planlamaları, ekonomik aktivitelerini sürdürmeleri için tahsis edilen arazi, arsa, mera ve otlak 
alanlarına ait bilgiler, eğitim ve istihdam gibi unsurların planlanması ve bu plan çerçevesinde bo
şaltma ve yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilme şekli gösterilmeliydi. 

Oysa, köy boşaltmalarında, ne boşaltma karan ne de kabul bölgeleri planlamaları yapılabilmiş; 
işlemler, tam bir keyfîlik içinde ve hukuk dışı yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, boşaltmaya maruz kalan köy ve mezralara ilişkin kayıtlar da güvenilir değildir. Bölge 
Valiliğindeki bilgiler ile il valiliğindeki bilgiler birbirini tutmamaktadır. Merkezî Hükümet ve ba
kanlıklarda, bölgeyle ilgili oldukça ciddî bilgi eksikliği mevcuttur. Örnek olarak, Sağlık Bakanlı
ğınca, boşaltılan köyler için doktor ve hemşire tayini yapılabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kamulaştırma veya tazmin işlemlerinin yapılmaması ve hukuk yolunun 
işlememesi sebebiyle, binlerce yurttaşımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmaktadır; 
400'e yakın dava kabul aşamasındadır. Bu, gerçekten, ülkemiz için, dış zeminlerde, önemli ölçüde 
sıkıntı getirmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, köyleri boşaltılan insanlar nerededir; hangi bölgelere ve illere göç etmiş

lerdir; buralarda nasıl yaşıyorlar; eskiden misafirliğe gittiğimizde altımıza minderini seren, aşını 
bizlerle paylaşan bu kadirşinas insanların gelecekleri ne olacak; daha da önemlisi, bu insanların 
canlarından öte tuttukları ve zorunlu gurbetin yollarında kırılan onurları nasıl tamir edilecektir? 
Üzülerek ifade edeyim ki, komisyon olarak, araştırmalarımız, hükümetlerin bu konudaki sorumlu
luklarını yerine getirmediğini ortaya koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, insanları üretimden uzaklaştırmak, belli bir coğrafyayı boşaltmak, alan 
hâkimiyetinin en doruk noktasıdır. Bu vatandaşlarımız, atasından kendisine miras kalan evinden, 
tarlasından, taşınır veya taşınmaz malından koparılıp, varoşlarda, ilkel şartlarda yaşamaya mahkûm 
edilmiş ve onlar için en değerli şey olan onurlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar
dır. Onur, insanlığın ortak paydasıdır. Ben, Yüce Meclisin değerli üyelerini, buna sahip çıkmaya 
çağırıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, bu komisyon çalışmalarımızı yürütürken, hem resmî 
hem sivil toplum kurum başkanlarına, bölgedeki bütün parti il ve ilçe başkanlarına, sendikalarımı
za, akademisyenlere, mülkî amirlerimize ve tabiî ki, en geniş boyutuyla, halkımızın görüşlerine 
başvurduk kaynak olarak. Biz, bu çalışmalarımızı yürütürken, önemli bir katkı olarak bu görüşler
den faydalandık ve bu çalışmalar sonucunda bir rapor ortaya çıktı. 

Bazı sayın üyelerin rapora yönelik eleştirileri bence doğru değildi. Bir kere, göç olgusunun 
ekonomik olduğu vurgulandı. Bu göç, ekonomik bir göç değildir. Ekonomik göçler gönüllüdür, 
tedricîdir ve göçen kişi, istediği zaman yerleşim birimine dönebilme iradesine sahiptir. Bu göç, 
böyle bir göç türü değildir. Kaldı ki, kitlesel gönüllü göç diye bir şey ben duymadım; böyle bir gö
çün olması söz konusu değildir. Eğer, bir göç, hem bireysel hem kitlesel hem ailesel ise, bu, zorun
lu bir göçtür. 

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Raporda kitlesel göç olarak belirtmişsiniz. 

(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEYYİT 
HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) - Sayın milletvekilim, biz, raporda, hem ailesel hem bireysel hem kit
lesel olduğu şeklinde belirtmişiz. 

Ayrıca, gönüllü bu denli büyük bir göç niye başka bölgelerimizde meydana gelmedi; başka 
bölgelerimizde, 3 500'e yakın mezra ve köy boşaltılmadı? 

Rapora yönelik başka bir eleştiri, raporun 64 üncü sayfasındaki beşinci konunun "İnsan Hak
ları ve Hukuksal Boyutu" başlığı altında yer alan, güvenlik güçlerinin bir bölümünün, zaman za
man gereksiz, zaman zaman kuralsız ve zaman zaman hukuksuz uygulamaları, baskılan karşısında 
bunalan vatandaşlarımız göç etmişlerdir tarzındaki görüşe yapılan itiraz. 

Şunu hatırlatma gereğini hissediyorum: Bölgede işlenen çok sayıda faili meçhul cinayet yok 
mu, çok sayıda faili meçhul cinayet işlenmedi mi; zaman zaman, görev alanının dışında, yetkileri
ni aşan uygulamalar olmadı mı? 

Bazı dönemlerde, siyasetçilerimiz, bakanlarımız ve hatta bazı parti genel başkanlarımız, gü
venlik gerekçesiyle, bazı yerleşim birimlerine girememişlerdir. 

Aslında, her teşekkülde, her kurumda görevini suiistimal eden yetkililer çıkabilir. Acaba, bu
güne kadar, bölge valiliğine bağlı köy korucuları hariç kaç kişi hakkında soruşturma ve açığa alın
ma şeklinde olay gerçekleşti, tespit gerçekleşti? 

Görevini aşan, suiistimal eden yetkililer hakkında kendi kurumlarının açacağı soruşturma, an
cak ve ancak, o kuruma saygınlık kazandırır. Böyle bir durum yokmuş gibi bir tavır takınmak, ba
na göre, sağlıklı bir tavır değildir. 
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Ayrıca, raporun 65 inci sayfasında, konunun anayasal boyutu ele alınarak, Anayasanın 2, 20, 

21, 35, 36, 40, 42, 46 ve 57 nci maddelerine atıf yapılmış ve bölgede cereyan eden göç sebebiyle, 
sanki, bu maddeler ihlal edilmiştir şeklindeki anlayışa, yine, konunun gerek dış hukuk boyutu ve 
gerekse Avrupa insan hakları yargı boyutu açısından ele alınarak, devletin, bir nevi, bu hakları ih
lal ettiği şeklindeki yargıya yapılan bir itiraza bir iki kelimeyle değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepimizin bildiği bir gerçek var. Bugün, ülkemizde, bir sü
rü dava mahkemelerde sürüyor ve dava konusu haline de gelmiştir; eğer, Türkiye'den, iç hukuk 
yollarının işlememesi sebebiyle, binlerce dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyorsa ve 
400'e yakın dava kabul görüyorsa, aynı zamanda resmî çevrelerin aleyhine tecelli etmişse, üzüle
rek ifade etmek gerekir ki, hukuk ihlali var demektir. Böyle bir gerçeği saklamanın âlemi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, gerek hukuk devleti olma niteliğini korumak gerekse dünyaya 
bir hukuk devleti olduğunu kanıtlamak istiyorsa, yapılan insan hakları ihlallerini saklamak veya 
mazeretler bulmak yerine, sakıncaları gidermekle mükelleftir. Biz, tabiî ki, ülkemizi seviyoruz, ül
kemizi sevmek, sistemden kaynaklanan yanlışları eleştirmeme düşüncesi bana göre doğru değildir 
ve yanlıştır. Bakınız, Anayasamızda şöyle bir ifade yazılıdır: Devletin milleti, vatanıyla bütünlüğü; 
yani, değerli arkadaşlar, devletin milleti olmaz, devletin toplumu olmaz, milletin devleti olur, mil
letin ve toplumun devleti olur. 

Köy boşaltılması, hukukî çerçevede yapılmamış şeklindeki bulgumuza yapılan itiraza şöyle 
bir cevap vermek istiyorum... 

BAŞKAN - Sayın Haşimi, 1 dakikanız var efendim. 
(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEY YİT 

HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) -Yine "köylerinden edilen yurttaşlarımızın güvenli bir yere yerleşti
rilmesinde devlet sorumluluk üstlenmemiş veya isteksiz davranmış" şeklindeki itiraza da birlki ke
limeyle cevap vermek istiyorum. Hemen şunu söylemek istiyorum; olaya, lütfen, Ankara pencere
sinden bakmayın. Bakınız, hem doğuda hem güneydoğuda, uzun süre görev almış, görev yapmış, 
mülkî amirlerimizin komisyonumuza vermiş oldukları beyanatlar basında bile yer aldı; ayrıca, di
ğer sivil ve resmî görevlilerin de, bu konuda, Komisyonumuza, çarpıcı açıklamaları da oldu. Keza, 
bütün siyasî partilerimizin il ve ilçe başkanları ve muhtarlarımızın geniş bir şekilde görüşlerine baş
vuruldu. Ortaya çıkan sonuç, bölge vali yetkisinde olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Haşimi, süreniz bitti, lütfen son cümlenizi söyleyin... 
(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEY YİT 

HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) - İzin verirseniz, çok önem verdiğim bir noktaya temas etmek istiyorum., 
BAŞKAN-Tamam, onu 1 dakikada tamamlayın. 
(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEY YİT 

HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) - Müsaade ederseniz, ben hemen cümleyi bağlıyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin. \ 

(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEY YİT 
HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) - Başka bir itiraz, devlet içinde çete sözü ve tespiti ile ilgili itirazdır. 
İçbarışta kanamanın devam etmesini körükleyen bu süreçten çıkar sağlayan lobinin devlet içinde 
çeteleşmesinin çökertilmesi görüşümüze yapılan itirazın doğru bir mesnedi yoktur; çünkü, şimdiki 
RTÜK Başkanı Sayın Kutlu Savaş, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanıyken raporda bunun tespiti
ni yaptı. Bu rapor resmî bir rapordur. Her gün gazetelere bakılması bile, ülkemizde, içinde resmî 
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elemanların hâlâ faal olduğu ve cürüm işledikleri görülecektir. Daha iki hafta önce Akın Birdal'a 
yapılan saldırı bunun kanıtıdır. 

Aslında birçok arkadaşımızın eleştirdiği bir paragrafa geçmek istiyorum. Raporun 95 inci say
fasının (i) paragrafında ortaya konulan "etnik duyarlılıklara demokratik çözüm anlayışı ve çoğulcu 
demokrasi ilkeleri çerçevesinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve resmî dilin Türkçe olması gibi 
Anayasamızda laik cumhuriyetimiz ve öngörülen tüm yurttaşlarımızın benimsediği ve temel değer
ler kapsamında kültür mozaiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik inanç ve köken farklılıkları
nın. alt kimlik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağ
lamda, Kürt kimliği, Kürt kültürü kabul edilmeli, özel radyo, özel televizyon, özel eğitim, özel ya
yın ve yazılı basın kurabilmenin önü açılmalı; kültür, gelenek ve folklorunu koruma ve geliştirme 
haklarf yasal güvencenjn altına alınması lazım" şeklindeki tespitimize, arkadaşlarımın çoğu itiraz 
etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, alt kimlik, bir kültür kimliğidir. Kültür kimlikleri tarihseldir, sosyaldir, 
coğrafîdir, sosyal sınıfsaldır, etniktir, dinseldir veya bunların karışımıdır. Bizim veya bizlerin ide
olojik olarak yaptığımız yorumların üzerinde olan sosyolojik gerçeklerdir. 

Değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in, 1991 yılında "biz, Kürt gerçeğini kabul 
ediyoruz" şeklindeki açıklaması, keza, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın, 1995'te Milliyete yapmış 
olduğu bir mülakattaki açıklaması, yine, İğdır'daki bir açıklaması, bizim dile getirdiğimiz bu gö
rüşlerden farklı bir şey değildir. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, size zaman da verdim. Bakın, başka arkadaşlara o kadar zaman 
da vermedim, sözlerinizi bağlayın. 

(10/25) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI SEYYİT 
HAŞİM HAŞİMİ (Devamla) - Sayın Başkan, bağlıyorum... 

Değerli arkadaşlarım, aslında, etnisiteleri incelemeye de gerek yok. Şunu ifade etmek istiyo
rum ki, kişi, kendini ne hissediyorsa odur. 

Değerli arkadaşlarım, raporumuzu hazırlarken çok sayıda kaynağa başvurduk. Emeği geçen 
herkese, Komisyon üyesi arkadaşlarıma, Komisyon uzman, memur ve çalışanlarına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Hükümet adına, İçişleri Bakanımız Sayın Murat Başesgioğlu; buyurun efendim. (ANAP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanım, süreniz 20 dakika. 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının önerisiyle, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının 
araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan (10/25) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, Hükümetimiz adına, söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan bu konuyu Yüce 
Meclise getirerek, burada, değerli gruplann görüşlerini ve fikirlerini ifade etmelerinden dolayı da 
memnuniyetimizi ifade ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, söz konusu rapor incelendiğinde, Araştırma Komisyonunun çalışma alanı

nın, ülkemizde son yıllarda yaşanan PKK terör olayları nedeniyle ülkemizin doğu ve güneydoğu 
bölgelerinde meydana gelen zorunlu göç olaylarının çeşitli yönleriyle incelenmesi, bu göçün orta
ya çıkardığı ekonomik, sosyal problemlerin ele alınması ve mevcut durumdan mağdur olan vatan
daşlarımızın yaralarının sarılması için halen alınan tedbirlerin uygulanma seviyesi ile ilave olarak 
alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, ülkemiz, 1984 yılından bu tarafa bölücü PKK terör örgütü ve yandaşlarının ya
rattığı yoğun bir terör ortamını yaşamıştır. Ondört yıldır devam eden bu saldırıda, binlerce masum 
vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını yitirmiştir. Yaşlı, genç, kadın ve erkek ayırımı yap
madan, masum insanları vahşice katleden PKK'nın sebep olduğu insanlık dışı görüntüler, sadece 
Türk basınında yer almayıp, dünya televizyonlarına da yansımış ve insanlık tarafından ibret ve nef
retle izlenmiştir. 

Bu hengame içerisinde, PKK'nın bölge insanı üzerinde uyguladığı sindirme ve korkutma po
litikasının bir parçası olarak, yüzlerce köy ve mezra yıkılmış, yakılmış ve üzerinde yaşayan vatan
daşlarımız tehdit edilerek köylerini terk etmeye zorlanmıştır. Şu anda elimizde bulunan resmî ka
yıtlara göre, 483 köy ve mezraya PKK bizzat saldırı düzenleyip insanları katletmiş, 1 992 köy ve 
mezrayrda çeşitli baskılarla göçe zorlamıştır. Bölücü örgüt, çeşitli tarihlerde yaptığı saldırılarda, 
182 okul, 47 cami, 17 sağlık ocağı ve 6 651 evi yakıp yıkmıştır. Artan örgüt baskısı sonucu, henüz 
saldırıya uğramayan; ancak, etrafında gerçekleşen vahşetin kendi başlarına da gelebileceğini düşü
nen vatandaşlarımız, daha güvenli yerleşim yerlerine göç etmiştir. Bu nedenle bugüne kadar, 1 035 
köy, 2 316 mezra, 11 kom olmak üzere, toplam 3 362 yerleşim birimi boşalmış ve toplam 400 bin 
vatandaşımız göç etmiştir. Ancak, göç hareketlerini, sadece, bu bölgelerimizde görülen terör olay
larına bağlamak doğru değildir. Dünyadaki ekonomik gelişmeyi gerçekleştiren her ülkede olduğu 
gibi Türkiye'de de 1930'lu yıllardan bu tarafa yoğun bir iç göç yaşanmıştır. 1930 yılında yüzde 25 
olan kentli nüfus, bugün yüzde 75'in üzerindedir. Yapılan araştırmalar, bu şekilde ekonomik ve 
sosyal nedenlerle gerçekleşen göçün, toplam göçün yüzde 35'ine tekabül ettiğini göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, rie sebeple olursa olsun, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerinde yoğun bir göç olayı yaşanmıştır. Bu göçün ortaya çıkardığı problemler vardır. Bunların 
çözüm yolları, bu raporda olduğu gibi, devletin ilgili kurumlarınca muhtelif tarihlerde bilim ve si
yaset çevrelerince araştırılmakta ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çeşitli öne
riler ortaya atılmaktadır. Şu anda üzerinde görüştüğümüz araştırma komisyonu raporu da, bu açı
dan önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ancak, raporda belirtilen bazı hususların kabulü müm
kün değildir. Burada benden önce konuşan değerli arkadaşlarım da ifade ettiler, her şeyden önce 
raporu irdelediğimizde görüşlerini ifade eden ve muhalefet şerhi koyan arkadaşlarımız, ropora gö
rüşü hâkim olan arkadaşlarımızın sayısından fazladır. 7 arkadaşımız burada, bu rapora çeşitli şekil
lerde muhalefet etmişlerdir, rapora yansıyan görüşü kabul etmediklerini ifade etmişlerdir. Tabiî, bir 
araştırma komisyonu başkanının veyahut da başkanlık divanının görüşlerinin, azınlık da olsa, ra
porda çoğunluk gibi yansıtılması enteresan bir durumdur. Umarım, bundan sonra Meclis Başkan
lık Divanımız bu raporların yazımı sırasında bu hususa dikkat ederler; çünkü, burada arkadaşları
mız, muhalefet görüşlerini ifade etmişlerdir. 

İkincisi, Fazilet Partisinin değerli sözcüsü, burada konuşurken öyle bir takdimde bulundu ki, 
sanki, bütün bu göç olaylarının arkasında devlet ve devletin güvenlik güçleri var. Oysa, ben izah 
etmeye çalıştım, değerli arkadaşlarım ifade etmeye çalıştılar, bu göçün yüzde 60'a yakını terörün, 
PKK'nın yaratmış olduğu baskı nedeniyle olmuştur. Onun dışında, ekonomik nedenlerle yapılan 
göç vardır; ancak, yüzde 5 mesabesinde olanı, idarî makamlarımız tarafından can ve mal emniye
tini sağlamak üzere yapılmıştır. 
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Şimdi, biz, belli ilden, belli bölgelerden seçilebiliriz; ancak, Anayasamıza göre, bütün Türki

ye'nin sorunlarıyla ve bu sorunların çözümüyle uğraşmakla mükellefiz. Değerli milletvekilim, si
zi, ben daha önceden de izledim; bu mantaliteyle, sizin, o bölgedeki insanlara ve o bölgenin sorun
larına yardımcı olmanız mümkün değildir; çünkü, o kadar dar bir çerçeveden, devlete karşı bir hu
sumet duygusu içerisindeki görüşleriniz ne bu Parlamentoda itibar bulur, ne de ben zannediyorum 
ki, Fazilet Partisinde de değerli arkadaşlarımın çoğu bu görüşü benimsemiştir. Siz, bu görüşlerini
zi bir daha değerlendirirseniz, hem o seçildiğiniz bölgeye hem de bu sorunların çözümüne katkıda 
bulunma açısından daha faydalı olursunuz. 

Diyorsunuz ki "GAP hayal oldu." Nasıl GAP hayal oldu; Türkiye, bütün imkânlarını, bütün 
olanaklarını zorlayarak Güneydoğu Anadolu Projesinin hayata geçirilmesi için, belki de batıdan, 
kuzeyden, güneyden kıstığı imkânları o bölgeye seferber ediyor. Bu kadar harcanan parayı yok sa
yamazsınız; bunu yok saymak insafsızlıktır. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Bunu ben söylemedim, Bakan söyledi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - "Genelkurmaydan icazet mi alı
yor" diyorsunuz; Mardin Valisinin görüşlerini burada saptırıyorsunuz, ben, satır satır okudum. 
Mardin Valisi, göç konusunda diyor ki: "Şehire yerleşenler vardır, bunlar artık şehire adapte ol
muştur, geriye dönmesi zordur; ama, bu geri dönüş projesini gerçekleştirmek lazım, Genelkurmay
la da bu konuda görüşmek lazım." Tabiî ki, Genelkurmayla görüşülecek, o yolların güvenliğini kim 
sağlıyor, o köye yerleşen insanların güvenliğini kim sağlıyor?! 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Kimler şehit oluyor?! 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Kimler şehit oluyor... 
HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Onları inkâr eden mi var?! 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Bir dakika... Müsaade edin... 

Ben, sizi sessizce dinledim. 
HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Onları inkâr eden mi var; onları inkâr eden sizsiniz. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Ben, sizi sessizce dinledim. 
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Teröre kimler destek veriyor? 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - "Çatışma ortamından çıkarma

lıyız, savaş ortamından çıkarmalıyız" diyorsunuz. 
HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - "Savaş ortamı" lafını kullanmadım. 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - "Çatışma ortamından çıkarma

lıyız" diyorsunuz. 
HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Çatışma yok mudur?! 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) -Türkiye'nin mücadelesini, Tür

kiye'nin terörle mücadelesini Yüce Parlamentoda takdim ederken, lütfen, dikkatli olun. Türkiye, bu 
mücadelesinde, binlerce insanını -siviliyle askeriyle- şehit vermiştir ve belli bir noktaya gelmiştir. 
Biz de bölgeye gidiyoruz, miUetvekillerimiz, bakanlarımız da bölgeye gidiyor; emin olun, sizin şu 
anlattığınız tabloyu biz orada görmüyoruz. Biz, oradaki vatandaşımızla anlaşmışız, aynı frekansı 
paylaşıyoruz; diyor ki, açlık var, cehalet var; doğrudur. O bölgedeki açlığı ve cehaleti yenmek için, 
bütün devlet olarak, gelmiş geçmiş bütün cumhuriyet hükümetleri olarak mücadele ediyoruz ve yi
ne demokratikleşme paragrafı altında bahsedilen bir konu var; arkadaşlarımız itiraz etti, ben de itiraz 
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ediyorum, ben de kabul etmiyorum; alt kimlikti, üst kimlikti... Biz diyoruz ki, Hükümet olarak, 
devlet olarak, Parlamento olarak, bu ülkenin sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlar, birinci 
sınıf vatandaştır. (Alkışlar) Hiç kimse, mensubiyet duyduğu inançtan, etnik kökenden dolayı ayrı
calıklı bir muameleye tabi tutulamaz; bu, benim şahsî inancımdır; bu, benim üyesi olduğum Hükü
metimin inancıdır; bu, Parlamentonun samimî inancıdır... 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Anayasanın.,. 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - ...Anayasamızın samimî inancıdır. 
Onun için, yani, oradaki vatandaşlarımızın... Belki siyaset uğruna, belki bölgeye hoş görün

mek uğruna burada yapacağımız konuşmalar, lütfen, dikkatli olsun. Sizi, bir milletvekili arkadaşı
nız olarak, bir kez daha, bu kürsüden ikaz etmek istiyorum; çünkü, bu konuşmaları biz 
MED-TV'de de çok dinliyoruz, her akşam dinliyoruz ve hiç kimseye faydası yok. 

Değerli arkadaşlarım, meydana gelen terör ve çatışma ortamında amacını aşan münferit uygu
lamalar söz konusu olabilir. Bunlar da tespit edilmiş ve müsebbipleri hakkında yasal işlemler ya
pılmıştır. Bunun ötesinde, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, bir avuç eşkıyanın hak
kından gelebilmek için yasadışı yöntemler uygulayıp, vatandaşlarını yerlerinden yurtlarından göç 
etmeye zorladığını düşünmek yanlıştır; ülkemizin yıllardır karşı karşıya olduğu terör olaylarının ar
kasında bulunan ve maksadı Türkiye'ye zarar vermek olan çevrelerin oyununa gelmektir. Güven
lik sebebiyle köy boşaltma veya girişleri yasaklama yetkisi, 2935 sayılı OHAL Yasasıyla, Bölge 
Valisine verilmiştir, gerekli görülen durumlarda, yasal yollarla ve yasal sınırlar içerisinde bu yetki 
kullanılmaktadır. Bunun dışında bir uygulama söz konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, kıymetli zamanınızı almak istemiyorum, konu bütün boyutlarıyla, de
ğerli arkadaşlarımız tarafından ortaya konulmuştur. Hükümet olarak, Hükümetin bir üyesi olarak 
söyleceğim son söz şudur: 

Şu anda, işbaşında bulunan 55 inci Cumhuriyet Hükümeti, son çıkarmış olduğu teşvik tedbir
leriyle de, bu bölgeye göstermiş olduğu önemi, bu bölgede meydana gelen zararları, yaraları sar
mak konusundaki samimiyetini en somut şekilde ve bugüne kadar çıkarılan teşvik tedbirlerinin en 
ilerisine geçmek suretiyle ispat etmiştir. Şimdi, bize düşen, hep birlikte, bütün partiler olarak, bu 
teşviklerin o bölgede uygulanmasına yardımcı olmak, o bölgedeki mağduriyete uğramış vatandaş
larımızın yaralarını sarmaktır. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) Yoksa, yıllardır, hiç kimseye 
faydası olmayan, belli odakların söylemleriyle, bu Parlamentoda o insanlarımızın çeşitli duygula
rını istismar etmek ne partinize ne o bölgeye hiçbir fayda sağlamayacaktır. 

Burada her konu tartışıldı, göç olayı denildi; ama, çetelerden girildi, bakan hanımlarının dev
let töreniyle karşılanmasına kadar her şey söylendi. Bu kürsü serbest kürsüdür, doğrudur; ama, her 
söylenen sözün karşılığı da mutlaka yardır. 

Çete konusunda -onbir aydır iktidardayız- memnuniyetle, her yerde açık açık söylüyorum, 55 
inci Cumhuriyet Hükümetinin ardında bıraktığı hiçbir karanlık olay yoktur; Akın Birdal olayı da 
dahil, bugüne kadar işlenmiş önemli olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır ve yüzde 99'unun da 
failleri yakalanmıştır. 

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Diğer bakanlar öyle demiyor. 
YALÇIN GÜRTAN (Samsun)-Saygılı ol... 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Hükümet, bu siyasî kararlılığı

nı, bu siyasî tavrını devam ettirecektir. 
Şimdi, Parlamento olarak görevimiz, Hükümetin bu siyasî iradesine, bu siyasî kararlılığına 

destek çıkmaktır. Bizim de, demokratik hukuk devleti adına, sizlerden, Yüce Parlamentodan bek
lediğimiz destek budur. 
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Bu vesileyle, bu raporun hazırlanmasında emeği geçen değerli arkadaşlarımıza teşekkür edi

yor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahısları adına, Sayın Hüseyin Yıldız. 
HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Ben konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Nurettin Aydın, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Aydın. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaklaşık 200 kö

yü zorunlu olarak boşaltılan, 5 bin haneden 32 bin kişinin evinden ocağından edildiği Siirt İlinin 
bir milletvekili olarak, bölgemin en önemli konusunda kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzur
larınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğimiz gibi, göç, yıllardır ülkenin gündemine yerleşmiş bir olgu. Göçün ülkeye getirdiği 
faturayı inkâr etmek mümkün değildir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizin sosyal ve eko
nomik dengelerini altüst eden, derin yaralar açan göç olayının hâlâ devam etmiş olması acı verici
dir. Hepinizin bildiği, Siirtimizin Eruh denilen bir İlçesi, kazası var. Biraz önce konuşan Sayın Yıl-
baş da dile getirdiler; Eruh İlçemiz, gerçekten canli, hareketli, bereketli bir ilçemiz ve bu ilçeye 
bağlı, ismiyle müsemma "Paris" adında bir köyümüz vardı. Vardı diyorum; çünkü, şu anda tarih 
oldu, artık yok. Paris dediğimiz köy, 200-250 haneli; gerçekten bağıyla, bahçesiyle, bostanıyla, ve
rimli arazileriyle her ziyaret edenin sevgisini kazanan, dikkatini çeken bir belde ve maalesef, şim
dilerde Siirt'e uğrayanlar Paris'e gidebilse, metin olmasa ağlayacak Paris'in durumuna. Paris'in 
durumuna ağlanır; o, güzelliğin timsali olarak "Paris" adını alan belde, şu anda, maalesef, bir ha
yalet beldesi, bir baykuş mekânı oldu; insanlarının nereye gittiği belli değil; açlık ve sefaletin içe
risinde, Siirt'iri kenar mahallelerinde sürünmekte... Ben inanıyorum ki, köyünü terk etmiş insanlar, 
orada doğup büyüyen insanlar, hâlâ tekrar oraya dönebilme ümidiyle ayakta durmaktadırlar. 

Geri dönüş projesi, ülkemizde çok ciddî bir projedir. Şu bir gerçek ki, sadece Paris değil, böl
genin 11 ilinde, takriben 3 500 köy ve mezra, demin anlattığım Paris beldesinin kaderini paylaş
makta; aynı tablo, aynı fecaat, güneydoğunun bu 11 ilinin 3 500 mezra ve köyünde 60 bin hane, 
400 bin insan, Paris köylüsü gibi, bir acı gerçekle karşı karşıyadır ve işin gerçeği, biz sadece 400 
bin diyoruz; ama, zannediyorum Tunceli Milletvekili Sayın Orhan Veli Yıldırım'ın ifadesine göre, 
bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor; yani, bunlar gerçeğin belki de üçte biri. Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinin vermiş olduğu bu rakamlar gerçeği yansıtmadığı gibi, işin bir garip tarafı da, olağanüs
tü hal bölge valilerinin, göç konusunda hiçbir inisiyatiflerinin olmadığı gerçeğidir. Buna şaşmamak 
mümkün değil. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şu bir gerçek ki, anayasasında temel insan haklarına saygı
lı, demokrat, sosyal bir hukuk devleti olarak ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin... 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - "Laik" de diyor. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) -.... Laik devletinin -hangi iradenin baskısıyla olur

sa olsun, önemli değil- insanlarının, 21 inci Yüzyıla girerken göçe zorlanmaları, zulme uğramaları 
kabullenilir gibi değildir. Müsebbip kim olursa olsun, bu insanlarımızın, mağduriyetlerinin mutla
ka telafi edilmesi lazımdır. Mağduriyetlerini bertaraf etmek, yaralarını sarmak için, bırakmış olduk
ları gayrimenkullerinin kamulaştırılarak, bir nebze de olsa, durumlarına bir iyileştirme getirilmesi 
lazımdır. Bu, adil bir hukuk devletinin görevi olsa gerek. Bu insanlar bizim insanımızdır. Bu, zan
nediyorum çok büyük maliyetli bir fatura da getirmiyor. Yani, terk edilen, tehcir edilen, yakılan bu 
köylerin, tekrar bir cazibe merkezi haline getirilerek, bu insanların yeniden köylerine avdet etmeleri, 
zannediyorum, çok büyük bir finansman gerektirmiyor. Bunun, belki de, ülkenin huzurunun sağ
lanmasında en büyük faktör olabileceği kanaatini taşıyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, ülkemiz, Cenabı Hakkın, her türlü ihsanda bulunduğu bir 

ülkedir. Hakikaten, gerek iklimiyle gerek verimli arazileriyle gerek doğa zenginlikleriyle, eşi, em
sali az olan bir ülkede, insanlarımıza reva görülen ve her yıl onbinlercesinin yurdu terk ederek, Av
rupa kapılarında mülteci olarak görülmeleri, gerçekten, ülkemiz için fevkalade ciddî ve zedeleyici 
bir tablo arz etmektedir. 

Şunu görüyoruz: Yani, dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var; ama, bu sorunlara rağmen, 
dünyanın hiçbir ülkesi, Türkiye kadar vatandaşını başka ülkelere mülteci olarak göndermiyor. Ya
ni, sözün özü, mülteci rekoru kırmış bir ülkeyiz. Bu, uluslararası camiada ülkemize iyi puan getir
memektedir. Bu anlayışla, bu zihniyetle devam edildiği müddetçe, öyle zannediyorum ki, biz, bu 
Avrupa Birliğine giriş hayaliyle daha çok yaşarız. 

Daha üç beş gün önce karşı karşıya kaldığımız Fransız Parlamentosunun Ermeni soykırımıy-
la ilgili kararı son olmayacaktır, bunların da devamı olacaktır. Ülke yönetimini, ben, bir eczacı ola
rak, bir insan organizmasına benzetiyorum. Bir insanın herhangi bir organına kan gitmediği zaman, 
o insana sağlıklı diyebilir misiniz; mümkün değildir. Yani, bu ülkenin herhangi bir bölgesine siz 
eğer kaynak aktarmazsanız, imkân sağlamazsanız, açlıkla, sefaletle karşı karşıya, yüz yüze bırakır
sanız, o ülkede huzurun, sükunun ve güvenliğin sağlanması mümkün müdür; mümkün değildir. 

Daha geçenlerde Devlet Planlama Teşkilatının yayımladığı bir rapor var, dikkatimi fevkalade 
çeken bir rapor; ülke genelinde, son beş yıl içerisinde Siirt en az pay alan bir il durumunda; yani, 
beş yıllık süre içerisinde 20 milyon dolar... 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Sadece birisi... 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Efendim, yani, en az pay alan illerin başında ge

liyor. Lütfen, bu yayımlanan rapora dikkat ederseniz, bu bölgenin mağduriyetini siz de kabullen
miş olursunuz. 

Biz, ümit ve temenni ediyoruz ki, ülkemiz, barışın, kardeşliğin ve sevginin pekişmesi için, bir 
an evvel, ülke pastasından her bölgeye, layıkıyla kaynak aktarsın. Kim ne derse desin, bizim insa
nımız mağdurdur, mazlumdur, köyünden, mezrasından, ocağından tehcir edilmiştir. 

Dikkatimi çeken bir başka gerçek var; bölgeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Salih Yıldırım, 
değişik platformlarda sürekli kaynak eksikliğinden bahsetmekte, hatta, şu yakın tarihte, gündeme 
getirdiği bir geri dönüş, köye geri dönüş projesi var 

BAŞKAN - Sayın Aydın, 1 dakikanız var efendim. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - 1 trilyon 57 milyar liralık finansman gerektiren 

bir proje. Bu projeye şu ana kadar, zannediyorum, 50-60 milyar lira civarında bir kaynak verilmiş. 
Yani, bölgenin, bunca sorunu, bunca sıkıntısı varken, ülke kaynaklarından gerektiği şekilde destek 
almaması, tabiatıyla, tüm ülkeye bir sıkıntı vermekte. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süreniz bitti Sayın Aydın; lütfen, son cümlenizi söyleyin. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Birkaç dakika verirseniz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, sabahtan beri, herkes, bizden, fazla süre alıyor; olmaz ki! 
Rica ediyorum, son cümlenizi söyleyin. 
Buyurun 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Sözün kısası, güneydoğuya gerekli ilgi, gerekli 

alaka ve gerekli imkânları sağlamadığınız müddetçe, o bölgeye gerekli huzuru getirmediğimiz 
müddetçe, ülke genelinde bir huzurun sağlanması mümkün değildir. 
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Bu ülkenin eğer bir huzur arayışı varsa, şu Komisyonun hazırlamış olduğu raporun, lütfen, 

dikkate alınması lazım. Bu rapor, bizim kanaatimize göre, gerek Komisyon Başkanı arkadaşımız 
Sayın Seyyit Haşim Haşimi ve gerek diğer üyelerin, milletvekilliği dokunulmazlığı çerçevesinde 
hazırlamış oldukları bu rapor, aslında, halkın iradesine bir ışık tutmuştur. 

Ümit ve temenni ediyoruz ki, Hükümet, bu raporu dikkate alır ve bu öne sürülen tedbirleri bir 
an önce alır. 

Bu ümit ve temennilerle, yeniden, hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. 
(FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 
Efendim, aslında, Sayın Bakan, bu raporun çoğunluk ve azınlık fikirleri olduğu yönünde bir 

şey söyledi, çoğunluğun fikri azınlıkta gösterilmiş, azınlığın fikri çoğunlukta gösterilmiş gibi. 
Ama, Başkanlık Divanı olarak bu konuda bize bir şey intikal etmedi. Eğer Komisyon üyeleri bu ko
nuda Başkanlığa bir müracaatta bulunsaydı, o zaman, Başkanlık, bunu düzeltirdi; çünkü, öyle olu
yor ki, çoğunluk görüşüne katılan bir üye arkadaşımız, o raporun belli bir paragrafına karşı çıkabi
liyor. Dolayısıyla, burada, Başkanlığın, hakikaten, çoğunluk mu bu raporu benimsemiş, azınlık mı 
benimsemiş; raporda, üye olan arkadaşımızın ikazı olmadan bunu sezinlemesi mümkün değil. 

Efendim, son konuşmayı yapmak üzere, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşı kürsüye davet ettim efendim ama... 
A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkanım, özür diliyorum; ama, sürekli olarak, sayın ko

nuşmacı "tehcir" sözcüğünü kullandı. "Bu ülkede aynı dili kullanmaktan" bahsetti "ülkenin insan
larının aynı kavramlarda birleşmesi gerektiğini" söyledi, ne güzel; ama, "tehcir" sözcüğü, Ermeni
ler için kullandığımız bir sözcük; Ermenilerle bu kadar yakınlık kurması hoş değil... 

BAŞKAN - Ben o lafı fark etmedim. 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Birden fazla yerde "tehcir" sözcüğünü kullandı; onu uyarmak 
istedim. 

Teşekkür ederim. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Eğer bilmiyorsanız tehcir kelimesinin anlamını, lütfen, 

sözlükten bakarak anlayınız. 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Göç kelimesi varken, niye tehcir kelimesini kullanıyorsunuz?.. 
BAŞKAN - Peki efendim, bıraktık... 
Sayın Aktaş, arkadaşımız "göç anlamında kullandım" diyor. 
MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Geri dönüşü olmayan zorunlu göç demektir. 
BAŞKAN - Neyse efendim... 
Buyurun Sayın Hatipoğlu, siz başlayın. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül

mekte olan Komisyon raporu hakkında kişisel kanaatlerimi arz etmek için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Ben, her şeyden önce, bu çok önemli konuyu, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması öner
gesini vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Sayın Algan Hacaloğlu ve arka
daşlarını kutlamak istiyorum. 
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Yine, bu Komisyonun kuruluşundan sonra, çok önemli ve çok anlamlı bir belge niteliğinde ra

por hazırlayan Komisyon üyesi arkadaşlarımı da şükranlarımla kutluyorum. Gerçekten, Türki
ye'nin çok önemli bir meselesi, kanayan bir yarası. Bu rapor, bugün, burada geniş müzakerelere 
imkân hazırladı, bu nedenle de arkadaşlarımı kutluyorum. 

Ben, kişisel söz talebinde bulunduğum zaman, buraya çıkıp, bundan sonra alınması gereken 
ekonomik önlemlerle ilgili kanaatlerimi arz etmek istiyordum. Ancak, gördüm ki, burada, maale
sef, Komisyon raporu müzakere edilirken, bundan sonra ne yapılmalıdır, o bölgeye neler getirilme
lidir meselesi görüşülmedi; karşılıklı suçlamalarla bu iş geçiştirilmek istenildi/Burada da, üzüldü
ğümü ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakın, bu raporda ne deniliyor: Bu rapora göre, 3 428 yer
leşim birimi boşaltılmıştır... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Ne zaman?.. 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Efendim, lütfeder dinlerseniz, ne zaman olduğu

nu da size arz edeceğim. 
...ve 400 bin vatandaşımız da göç etmiştir; ama, yine bu raporda da belirtildiği gibi, bu göç, is

teğe bağlı bir göç değil, zorunlu bir göçtür. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - PKK'nın suçu; devletin suçu yok... 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Bir dakika, arz edeceğim efendim; lütfedin de... 
BAŞKAN - Bu kadar tepki göstermeyin canım. Eğer, öğrenmek istiyorsanız... 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Siz, burada, bizim konuşma hakkımızı gasp ede

mezsiniz. Dinleyin... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Devlet bü kadar itham altına alınamaz. 

BAŞKAN - Sayın Yürür, eğer, öğrenmek istiyorsanız, buyurun, ben, sizi Tunceli'ye götüre-
yim; orada, göçün nasıl meydana geldiğini size izah etsinler. Buyurun, gidelim... Rica ediyorum ca
nım... Rica ediyorum, susun. 

ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Sizin sorularınıza burada cevap var; hem de yazı
lı olarak var. Lütfeder dinlerseniz, beklerseniz, ne diyeceğimi anlarsınız. 

Ben, burada, geçmişle hesaplaşma peşinde değilim. "Bu köyleri kim boşalttı" sorusunun ceva
bını öğrenmek isteyen varsa, bu raporda adı geçen bölge valilerinin ve Diyarbakır eski İl Valisinin 
verdiği ifadeyi rahatlıkla okuyabilir ve o sorunun cevabını bulabilir. 

Beyler, hiçbir ülkede, insanlar, durup dururken, köyünü, kentini boşaltmaz. Bu Parlamentoda 
görev alan, bu Parlamentoda bulunan herkesin kabul etmek zorunda olduğu bir şey vardır ki, Tür
kiye, onbeş yıldan beri, tarihinin en büyük terörist eylemiyle karşı karşıya kalmıştır; eline silah al
mış, köyü basmış, katliam yapmış; insanlar, köylerinden kaçmışlar. 

Bunlar sizin tepkinizden dolayı söylediğim sözler değil; benim şu anda elimde bulunan yazılı 
metnimde bulunan sözcüklerdir; ama, lütfedip dinlemiyorsunuz. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Dinliyoruz, dinliyoruz... 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Fakat, bugün, burada yapılan görüşmeleri, Güney

doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan 3 milyon vatandaş da izliyor; köylerinden göç etmek 
zorunda bırakılan, zorunlu göçe tabi olan 400 bin vatandaşımız da izliyor ve Sayın Bakanım da bu
rada ifade buyurdular, işte Olağanüstü Hal Bölge Valisinin ifadesi, diyor ki: "Benim yetkim oldu
ğu halde bir tek köyü boşaltma kararı vermedim." Öyle mi; öyle... Ama, bazı vatandaşlar da "dev-
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letin güvenlik güçleri geldiler, bize 'bir saat içerisinde bu köyü boşaltın' dediler" diyor. O zaman, 
şimdi, devletin üzerinde bir görev vardır. Eğer, kanunsuz olarak, yetkisiz olarak bu emri verenler 
varsa, devlet, o kişilerin de, adı sanı, makamı ne olursa olsun, yakasından tutup hesap sormak zo
rundadır. İşte, o zaman biz aklanırız. 

Şimdi, ben Sayın Bakanımı izledim. Sayın Bakanım burada bir arkadaşımızın sözlerini yorum
larken, ifade ederken dedi ki: "Devlete karşı gibi bir konuşma yaptınız." Sayın Bakanım, Fazilet 
Partisi Grubunun 141 milletvekilinin hepsi, en az sizin kadar devletseverdir, vatanseverdir, devle
tinin yanındadır. (FP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) - Daha fazla.,. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLÜ (Devamla) - Ancak, devlet de kimsenin malı değildir; devlet, he

pimizin malıdır; hepimiz o mefhumu korumak zorundayız. Bizim karşı olduğumuz şeyler, devlet adı
na ortaya konulmuş yanlış politikalardır, kimi devlet görevlilerinin zaman zaman devlet adına ortaya 
koyduğu yanlış politikalardır. Bunu da eleştirmek, bizim en tabiî hakkımızdır. Bu hakkımızı da kim
se bizden alamaz; bu kürsü milletin kürsüsüdür. Millete yapılmış bir zulüm varsa birileri tarafından, 
onu gündeme taşımak ve bu rahim devletten, rahim olması gereken devletten gelen şu hak ihlalleri
ne, şu gasplara karşı çıkın demek de bizim en tabiî hakkımız ve aslında da hepimizin görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Olağanüstü Hal Bölge Valisi diyor ki: "Biz, köy 
boşaltma talimatı vermedik; ama, köylerimiz boşaldı." 400 bin insan, şu anda -biraz önce tehcir de
di, muhacir konumunda- zorunlu göçe tabi tutulmuş. Kim tutmuş? Hangi birim tarafından olursa 
olsun, göçe zorlanmış insanlar... 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Geri dönmemek üzere ama... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLÜ (Devamla) - Ben, sözlük anlamıyla kullanıyorum. 
Şimdi, üzerinde durmamız gereken asıl konu budur. Bu insanlar, bizden anlamsız tartışmalar 

istemiyorlar. Bu insanlar, bu olgudan siyasî rant peşinde koşulmasını da istemiyor. Bu insanların 
bizden istediği bir şey var. Her şey oldu bitti; evim yıkıldı, köyüm yakıldı, hayvanlarım telef oldu, 
meralarım bozuldu; hiçbir ticarî ve ekonomik işlev göremiyorum. Düşünebiliyor musunuz, bir top
luluk -400 bin insanı kastederek söyleyeyim- 15 yıldır üretimden kopuk yaşıyor. Şu terör belasını 
Allah bir başka bölgede yaşatmasın; şu terör belasının ne sıkıntılar taşıdığını bilemezsiniz. Daha 
dün kendi evinde 20-30 kişiyi ağırlayan vatandaşımız, bugün camilerin avlusunda el açmış dileni
yor... Dolayısıyla, çözüm bulalım. 

A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) - Çözüm?.. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLÜ (Devamla) - Nedir çözüm arkadaşlar; şimdi, Olağanüstü Hal 

Bölge Valisinin de verdiği rakamlar var; 5 bin küsur, bir başka rakamla da 7 bin küsur konut ya
pılmış, bazı vatandaşlarımız yerleştirilmiş; ama, 400 bin vatandaşımız var. Bunların bir kısmı za
ten kendi imkânlarıyla gidip yerleşmişler. 

Yapılması gereken şudur: Köylerinden göç etmek zorunda bırakılmış olan insanlar iki kategori
de incelenebilir: 1) Dönülmesi mümkün olan köyler varsa, devlet o köylerdeki evleri yeniden onarır, 
tarlasını, bahçesini verir ve bu vatandaşlara bazı katkılarda bulunmak suretiyle bunların köye dönüp, 
yeniden ekonomiye katılmasını sağlayabilir. 2) Gitmek istemeyen vatandaşlara da -yine burada bir yı
ğın projeden bahsediliyor- Hükümet, kaynak aktarmak suretiyle, bu vatandaşlarımızın, kentlerin ve 
büyük ilçelerin civarlarındaki köylerde konaklamasını, buralarda yaşamasını sağlayabilir. 

Bakınız, bugünkü Olağanüstü Hal Bölge Valisinin bu Komisyona verdiği raporu ben okudum. 
Diyor ki: "Bizim bu istihdam işini yapabilmemiz için, çok acil olarak, 2,5 trilyon lira paraya ihti
yacımız var." Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu 2,5 trilyonu değil, 25 trilyonu da, daha birçok im
kânları da seferber edebilecek kudrettedir. 
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Ortada sorun nedir; sorun, bürokratik engellerdir. Bunlar aşılmalı ve Hükümet, bu bölgeye 

olan katkıyı süratle gerçekleştirip sürdürmelidir. Bakınız, ben bir misal vereyim. 54 üncü Hükümet 
döneminde -yine, Olağanüstü Hal Bölge Valisinin raporundan söylüyorum- bu bölgeye, köye dö
nüş projesine yatırılması amacıyla 490 milyar Türk Lirası gönderilmiş ve valinin ifadesine göre, bu 
para kullanılarak, 1 792 aile köye döndürülmüştür. Bugünkü parayla, bu, belki 1,5 trilyon liraya 
eşittir. O halde, şimdi, Hükümetimiz, büyük bir süratle -2,5 trilyonluk imkân çok büyük bir imkân 
değildir- bu parayı aktarmalı ve bu vatandaşlarımızın, kendi bölgelerinde sağlıklı bir biçimde ya
şamalarını sağlamalıdır. 

Ben, bölgenin bir milletvekili olarak da şunu arz etmek istiyorum: Bu sorun gündeme geldi
ğinde, bölücülük iddiaları ortaya çıkarılıyor. Türkiye'yi bölmeye, o Bekaa Vadisindeki adamın da 
hiç kimsenin de gücü yetmez; Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücü yetmez. 
Türkiye'nin, bir şeytan üçgeninin ortasında olduğunun bilincindeyiz hepimiz. Hiç kimse de, bölü
cü terör örgütüne karşı mücadelede zaafa uğrayalım demiyor. Hepimizin demek istediği şey şudur: 
Bu bölgede yaşayan insanlar bir insanlık dramı yaşamıştır onbeş yirmi yıl boyunca. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
ÖMER VEHBİ HATİPOGLU (Devamla) - Geliniz, Allahaşkınıza, siyasî tartışmaları, parti çı

karlarını bir tarafa bırakalım; her birimiz, elimize bir kova su alıp, bu ateşin üzerine dökme basire
tini-gösterelim diyorum. 

Hepinizi, beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için, savgıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatipoğlu. 
Efendim, rapor üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Aslında, burada yapılan konuşmalarda bir hata yapılıyor "devlet" kelimesi kullanılıyor. Hal

buki, devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim, hepimizin devleti. Bu devlet içinde, kamu hiz
meti yapan birtakım insanların keyfî işlemleri olabilir; bunu, devleti hedef alarak suçlamak bence 
yanlış bir ifadedir. O bakımdan, bunu böyle kullanmak k^iim. 

Sayın milletvekilleri, ikincisi, elbette ki, herkesin yaşadığı bölgenin, kendine göre birtakım sı
kıntıları var. İşte, ben Tunceli Milletvekiliyim. 1994'ten beri, insanlar evlerine un getiremiyor, şe
ker getiremiyor; sınırlı. Mahallinde gıda ambargosu veyahut da gıda sınırlaması diyorlar!.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekiliyim; şubattan beri, ben -Sayın Bakan burada- 300 
bin koyunumuzun yaylaya gitmesi için -geçen sene yaylalar açıktı- Hükümete, Sayın Bakana gidi
yorum, valilere telefon açıp soruyorum, "efendim, güvenliği sağlayamıyoruz" diyorlar; ordu ku
mandanına telefon ediyoruz "efendim, siyasî irade bir karar alsın ve bize bildirsin" diyorlar. Biz, o 
bölgenin milletvekilleriyiz, o insanlara hizmet etmek zorundayız. Bu memleket bizim, çözüm bul
mak da bizim elimizde. İnşallah bu terör biter, bir daha da bu meseleler burada tartışılmaz. Gerçek
ten çok zor durumdayız. Biz Avrupalılardan, şundan bundan da umut beklemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniy
le göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi 
amacıyla kurulmuş bulunan (10/25) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. ' 

Çalışma süremiz de bitmiştir. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 3 Haziran 1998 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.57 

• ® 

- 2 8 0 -



T.B.M.M. B : 96 2 . 6 . 1 9 9 8 0 : 1 
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan'ın SSK Müdürlüğü doktor ve teknik per
sonel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'ın yazılı ceva
bı (7/4876) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından yazı

lı olarak cevap verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Saffet Kaya 
Ardahan Milletvekili 

İçişleri Komisyon Üyesi 
Yüksek Has. Div. Üyesi 

1. Ardahan İlimizin ihtayacı olan SSK müdürlüğünün açılmasıyla ilgili çalışmanız var mı? 
2. Varsa ne zaman? 

3. İlimizin ihtiyacı olan doktor ve teknik personel ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili çalışmanız 
var mı? 

4. Varsa ne zaman? 
T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.6.1998 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel MUdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/3515/013985 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.4.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12582 sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumunca Arda
han İlinde Sigorta Müdürlüğü açılması ve ildeki kurum sağlık tesislerinin personel ihtiyacına iliş
kin" 7/4876 Esas No'lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlar, 4792 sayılı kuruluş Kanunu ge
reğince idarî ve malî bakımdan özerk olan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne incelet
tirilmiş, konu ile ilgili olarak alman cevabi yazıda; 

Ardahan İlinde Sigorta Müdürlüğü açılmasının kurum yönetim kurulunun 25.12.1997 tarih ve 
5644 sayılı Kararı ile uygun görüldüğü, bu kapsamda ünitenin sigorta müdürü, sigorta müdür yar
dımcısı, şef ve muhasebeci kadrolarının oluşturulduğu, ayrıca söz konusu sigorta müdürlüğü için 
hizmet binası kiralanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü, bu çalışmaların tamamlanması so
nucunda sigorta müdürlüğünün faaliyete geçirileceği, 

bildirilmiştir. 
Diğer taraftan, Hükümetimiz döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinde kulla

nılmak üzere 2589 adet sözleşmeli personel kadrosu ihdas edilmiş olup, bu kadrolara 23.5.1998 ta
rihinde ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda kazanan personelin atamaları yapılacaktır. Söz 
konusu personelden, Ardahan Dispanserinin ihtiyacı olan uzman tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, 
ebe, sağlık teknisyeni ve laborant kadrolarına da atamalar gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta tesislerinin ihtiyacı olan 18 800 adet kadronun Ku
ruma tahsisi için, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınmak su-
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retiyle Bakanlığımızca bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Söz konusu kanun tasarısının yasalaşması 
halinde Ardahan Sigorta Müdürlüğünün boş bulunan diğer kadrolarına da personel ataması yapıla
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Nam i Çağan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

2. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyüdız'ın, TRT'nin yayın politikasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/4877) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

2954 sayılı Kanun ve ilgili yasalar gereği, TRT yayınlarını, Anayasa ilkelerine uygun olarak 
kamu hizmeti görmekle yükümlüdür. TRT Genel Müdürlüğünün son zamanlarda büyük bir malî sı
kıntı içerisinde olduğu bilinmektedir. Kamu yayıncılığı anlayışla rekabet ortamından uzak, cğitim-
kültür, belgesel, TSM, THM vs. yayınlarla 3984 sayılı Kanuna büyük ölçüde riayet eden TRT'ye 
gerekli hazine desteği de sağlanmamaktadır. Ancak, TRT yönetimince, içinde bulunduğu malî çık
mazdan kurtuluşunu sağlayacak yayın kalitesini artırıcı, reklam gelirlerini teşvik edici programlar 
gibi radikal kararlar olmak üzere herhangi bir arayış içerisinde bulunulmadığı görülmektedir. 

Bu amaçla; 
Soru 1. TRT Kurumu, Anayasanın 133 üncü maddesi gereği idarî, malî ve yayıncılık politika

sı açıdan hiç şüphesiz ki özerk statüye sahiptir. Acaba TRT bu özerkliği hangi ölçüde değerlendi
riyor? Yayın politikasında Özerkliğe ne derecede riayet edebiliyor? 

Soru 2. Özellikle son 8 ay içerisinde, gerek haber bültenlerinde, gerekse Kurtul Altuğ'un sun
duğu Politikanın Nabzı programı gibi diğer programlarda hükümet lehine olan yayın ağırlığı, ka
mu yayıncılığı ilkesini zedelemektedir. Hatta taraflı yayıncılık, o noktaya varmıştır ki Bakanların 
her toplantısında uzun uzun yayınlanırken, muhalefet parti liderlerinin beyanlarının çok kısıtlı ve
rilmesi veya hiç yayınlanmaması, TRT'nin özerk yayıncılık yerine siyasî, baskı altında yanlı, taraf
lı yayıncılık yaptığı inancı kamuoyunda pekiştirmekte ve izlenme oranının daha da düşmesine ne
den olmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için ne tür bir tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Soru 3. TRT'nin yayın kalitesinde beklenen artışın olmadığı, izlenilhiik oranındaki düşüşün 
gerekçeleri nelerdir? 

Soru 4. Yaklaşık olarak özel televizyonların toplamına eşit sayıda personele sahip olan 
TRT'nin çok sayıda yetişmiş kalifiye elemanlara ve program hazırlamak için çok gelişmiş bir alt
yapıya (teçhizat ve stüdyolar, program arabaları gibi) sahip olmasına rağmen, kendisi program yap
mak yerine, çok sayıda programı diğer firmalara yaptırdığı görülmektedir. 

TRT maaş ödediği çok sayıda gelişmiş elemanın kapasitelerinin yeterince kullanılmamış ol
ması ve yüzm il yari arca lira ödenek alınan cihazların atıl durumda bulunması hiç şüphesiz ki kuru
ma maddi ilave yük getirmektedir. Masraflarını bir ölçüde de azaltabilecek bu imkânları kullanmak 
yerine, diğer firmalara program yaptırabilmek için büyük harcamalar yapmasını anlamak güçtür. 
TRT Kurumunun programları kendisinin yapması yerine, programların çoğunu diğer firmalara 
yaptırmasının sebebi nedir? 
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Sayın Yücel Yener TRT Genel Müdürü olduktan sonra çok sayıda kalifiye elemanı pasif gö

revlere atayarak, konuyu bilmeyen ahbap-dost ilişkileriyle yakın tandıklarının uzmanlık kadroları
na atanmasının bunda bir etkisi yar mıdır? Bu uzman kadrolara yeni atanan hısım, akraba ve tanı
dıklar, program hazırlayamadıkları için mi diğer firmalara program yaptırılmaktadır? 

Temmuz 1997'den bugüne kadar TRT hangi firmalara hangi programları yaptırmış ve herbir 
program için ne kadar ödeme yapmıştır? 

Soru 5. TRT-1, TRT-2, TRT-INT, GAP TV, TRT-AVRASYA'da yayınlanan programlar de
ğerlendirildiğinde tamamen tek taraflı ve yanlı olarak konukların davet edildiği, diğer siyasî kon
jonktürde yer alanlara ise söz hakkının tanınmadığı görülmektedir. Tarafsız, kamu yayıncılığı yap
ması gereken TRT'nin bu yanlı ve sadece iktidar partilerinin ve ona destek olan siyasî partinin gö
rüşlerini yansıtan yayıncılık anlayışının sebebi nedir? 

Soru 6. TRT Kurumunca, reklam gelirlerini artırıcı ne gibi tedbirlerin alınması düşünülüyor? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 29.5.1998 
Sayı: B.02.0.017.800/(02).390 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 30.4.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4877/12394/30157 sayı
lı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 6.5.1998 tarih ve B.02.0.-
KKG/106-768-4/2373 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı yazı ile Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen (7/4877-12394) esas no'lu soru önerge
sine ait cevabi yazımız ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cavit Kavak 
Devlet Bakanı 

T.G. 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 28.5.1998 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.2.TRT.0.61.00.00/1107 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Cavit Kavak) 
İlgi : 7.5.1998 tarih ve B.02.0.017.800/(08)-338 sayılı yazıları. 
İlgi yazıları ile Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız tarafından Sayın Başbakana 

tevcih edilen ve Devlet Bakanımız Sayın Cavit Kavak tarafından cevaplandırılması tensip edilen 
7/4877-12394 sayılı yazılı soru önergesine Kurumumuz cevabı aşağıda arz edilmiştir. 

1. Anayasanın 133 üncü Maddesinde 8.7.1993 tarih ve 3913 sayılı yasa ile yapılan değişiklik 
sonucunda Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun özerk ve yayınlarının tarafsızlığı esası getiril
miş ise de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş yasası olan 2954 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununda Anayasada yapılan değişikliğe paralen düzenlemeler henüz yapılama
mıştır. Ancak, bu konuda 2954 sayılı Yasa değişiklik tasarı Taslağı Bakanlar Kurulunun gündemin
dedir. Kaldı ki, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kurulduğu günden bu yana, yasalarda yer alsın 
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veya almasın tarafsız yayın yapmayı ilke olarak kabul etmiş ve Anayasanın öngördüğü şekilde ka
muoyunun serbestçe oluşumu yönünde ilkeli ve düzeyli yayıncılık anlayışını terk etmemiştir. 

2. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, gerek haber bültenlerinin hazırlanmasında gerekse ha
ber programlarını düzenlenmesinde, 2954 sayılı yasanın öngördüğü "Yayın İlke ve Esaslan"na ti
tizlikle uymaktadır. Kaldı ki, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun bu esaslara uygun faaliyeti, 
3984 sayılı Yasaya göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun denetimine de tabi bulunmakta ve 
özellikle son 8 ay içerisinde RTÜK'ün, önergede ileri sürülen hususlara ilişkin herhangi bir uyarı
sı da söz konusu olmamıştır. 

Diğer yandan, 2954 sayılı Yasanın "Hükümet ve Siyâsî Parti Açıklamalarının ve Faaliyetleri
nin Yayınlanması" başlıklı 20 nci maddesinde: Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer 
siyasî partilere cevap hakkı doğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükümetin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması, 
bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlı olması öngörülmüştür ve ayrıca Kurumun, 
Hükümet veya bir siyasî partinin açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra bunu dengelemek 
maksadıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak 
ve yayınlamak zorunda olmadığı esası getirilmiştir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, gerek haber bültenlerinin hazırlanmasında ve gerekse ha
ber programların düzenlenmesinde, Yasanın bu amir hükmüne tamamen uygun hareket etmenin ya
nı sıra, Mecliste grubu bulunmayan siyasî parti sözcülerine de söz hakkı tanımak suretiyle, Kanu
nun yüklediği, Kamuoyunun Anayasa İlkeleri doğrultusunda serbestçe oluşmasına yardımcı olmak 
görevini en iyi şekilde yerine getirmeye özen göstermektedir. 

Önergede söz konusu edilen Kurtul Altuğ'un sunduğu Politikanın Nabzı programının 1-31 bö
lümlerinde yer alan program konuklan ekli listede belirtilmiştir. 

Programda DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve eski Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan 
birkaç kez davet edilmişler, ancak, bu davete olumlu cevap vermemişlerdir. Bunun yanında diğer 
muhalefet partisi olan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal söz konusu programa davet edilmiş ve 
programda yer almıştır. Ayrıca, muhalefet parti temsilcileri ve grup temsilcilerinin görüşlerine ge
rek telefon bağlantıları ile gerekse röportaj yapılarak programda yer verilmiştir. 

3. Kamu hizmeti görmekle yükümlü Kurumumuz, bu görev anlayışı içinde kamuoyunda Ana
yasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını temin edecek yayın yap
maktadır. Kurumumuz, bu görev anlayışının ve yayın ilke ve esaslarının dışına çıkarak, yayın yap
ma çabası içinde değildir. Kurumumuz, maddî imkânsızlıklara rağmen yayın kalitesinde de isteni
len düzeye hemen hemen ulaşmıştır. Diğer yandan, özel televizyonların izlenme oranları AGB ad
lı bir araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Adı geçen Kuruluş, Türkiye'de 1 500 
aile üzerinde araştırma yapmakta ve sonuçlarını yayınlamaktadır. Kurumumuz, yayınlarının kapsa
ma alanları gözönünde bulundurulduğunda, yapılan araştırmaların, uygulama alanının çok sınırlı 
olduğu ve Türkiye çapında yeterli bir araştırma olmadığı kuşkusuzdur. Bununla birlikte, Kurumu
muz çeşitli üniversiteler ile ilişki kurarak ülke çapında araştırma yaptırmakta, yayınlarımızın izle-
niıiik oranları yakından takip edilerek kamuoyunun beklentilerine cevap verecek ciddi ve seviyeli 
yayınlar yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda Kurumumuz yayınlarının izlenirlik oranlarının 
son 8 ayda sürekli yükseldiği tespit edilmiştir. 

4. Kurumumuzun yayında kullandığı teknik teçhizatı, 1990 yılından beri Kurumun içinde bu
lunduğu finansman sıkıntısı, bu teçhizatın kurulacağı binaların inşaatının yine aynı sebeble tamam
lanamaması sebebiyle yenilenememiştir. Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında kullanılan teç
hizatın ekonomik ömrü 5-6 sene ile sınırlıdır. Bu teçhizatın yenilenmemesi halinde, eski cihazların 
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bakım ve onarım masrafları ekonomik olarak daha fazla bir parayı da gerektirmektedir. Bu sınırlı 
imkânlara rağmen, Kurumumuz, daha kaliteli, estetik ve çağdaş yayıncılık yapmaya özen göster
mektedir. Dolayısıyla, Kurumun teknik teçhizatın atıl tutulduğu iddiası gerçek değildir. 

Diğer yandan, Kurumumuz, kamu yayıncılığı alanında faaliyet gösteren ve Anayasanın 133 
üncü maddesiyle tarafsızlığı ve özerkliği temel ilke olarak belirlenen ve kamu hizmeti gören bir ku
ruluştur. Kurumumuz, diğer kaynaklarında olduğu gibi personelini de etkin ve verimli bir şekilde 
kullanmaya özen göstererek, bu konularda zaman zaman ortaya çıkan sorunları kısa sürede çözme
ye çalışarak, Anayasanın ve 2954 sayılı Yasanın Kurumumuza yüklediği görevleri en iyi şekilde 
yerine getirmeye çaba sarfetmektedir. 

Kaldı ki özellikle Temmuz 1997'den bugüne kadar Kurum dışına program da yaptırılmamıştır. 
Kalifiye elemanların pasif görevlere alındığı, yakın kişilerin uzmanlık kadrolarına atandığı id

diası da haksız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Son 8 ay zarfında Kurumdaki atıl kapasite hem per
sonel hem teknik açıdan çok olumlu olarak değerlendirilmiş ve kültür hizmeti olarak ve gelir sağ
layıcı düzenlemeler yapılmış,-50'ye yakın yeni program yayına verilmiştir. 1997/Temmuz ayından 
önce Kurum dışına yaptırılan bütün programlar Kurum içinde yapılmaya başlanmış, bugünkü tarih 
itibariyle Kurum dışına herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu konu Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu Raporlarında da yer almaktadır. Kurumumuzun üst düzey kadrolarındaki personelin tü
mü liyakat ile bu görevlere gelmiş, uzmanlıkları yalnızca Kurumumuzda değil radyo televizyon 
medyasında da kabul edilmiş kişilerdir. Kurumumuzun uzman kadrolarına akraba, hısım ve tanı
dıkların atanması konusundaki eleştiri ise gerçekle bağdaşmamaktadır. Kurumumuzun temel uz
manlık kadroları olan prodüktör, muhabir, mühendis, yönetmen, spiker gibi kadrolara atananlar, 
Kurumumuzun yıllardan bu yana gelen geleneği gereği genel duyumlu sınavlarla seçilmiş, hizmet 
öncesi eğitimden geçirilmiş, konularındaki uzman yayıncılardır. Diğer yandan, yapılan atamalar
dan bir çoğu, önceki hükümet döneminde sınavlarını kazanmış, fakat atanmaları yapılamamış per
sonelin göreve başlatılması yönünde olmuştur. Bunun dışında daha önce sınavı kazanmış bulunan 
kamera asistanı adaylarına kurs açılmış ve bu kurs sonunda atamaları yapılmıştır. 1997 Tem-
muz'undan itibaren Kurumda personel ayırımı hiç yapılmadığı gibi, meslekî kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak, yönetime çalışanların daha etkin bir şekilde katılımı sağlanmıştır. 

5-6. TRT 1, TRT 2, TRT INT, TRT GAP, AVRASYA kanallarında yayınlanan eğitim, kültür, 
sanat sosyal içerikli programlarda konunun uzmanları, bilim adamları, kurum ve kuruluşların tem
silcileri, konuk edilmektedir. Programlar tarafsız bir gözle, kamuoyunun bilgilendirilmesine, ay
dınlatılmasına, eğitim ve kültür düzeyinin geliştirilmesine yardımcıolacak şekilde hazırlanıp, su
nulmaktadır. Kamu hizmeti görmekle yükümlü Kurumumuz, bu yayınlarında da kamuoyunun Ana
yasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını temin edecek yayınlar yap
maktadır. Kurumumuz, yayınlarında tarafsızlığı ve çok sesliliği esas almakta ve Atatürk milliyet
çiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk Devleti anlayışı içerisinde yayınlarını sürdürmek
tedir. 

Diğer taraftan, radyo ve TV reklam gelirlerinde 1997 Temmuz ayı itibariyle artış kaydedilme
miş ve reklamların gelirlerimiz arasında önemli bir yer tuttuğunun bilincinde olarak, çeşitli üniver
siteler ile ilişki kurulmakta, ülke çapında araştırma yaptırılmakta, yayınlarımızın izlenirlik oranla
rı yakından takip edilerek kamuoyunun beklentilerine cevap verecek ciddi ve seviyeli yayınlar ya
pılmasına özen gösterilmektedir. 

Arz ederim. 
Yücel Yener 
Genel Müdür 
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Politikanın Nabzı Konukları Listesi 

Program Konuğu 

0 : 1 

Süleyman Demirel 
Mustafa Kalemli 
Hayrettin Erkmen 
Mesut Yılmaz 
Sakıp Sabancı 
Mustafa Aysan 
ismail Cem 
İlter Türkmen 
Aydın Alacakaptan 
Haluk Ülman 
Deniz Baykal 
Alev Coşkun 

Uğur Alacakaptan 
Süleyman Demirel 
Zekeriya Temizel 
Mustafa Aysan 
Esfender Korkmaz 
Yekta Güngör Özden 
Aysel Çeliker 
Necla Arat 

Hüsamettin Cindoruk 
Turgut Kazan 
Uğur Alacakaptan 
Emin Çölaşan (Telefon) 
Bülent Ecevit 
Orhan Birgit 

Oktay Ekşi 

Işın Çelebi, 
Baran Tuncer 
Atilla Karaosmanoğlu 
Oltan Sungurlu 
Koksal Bayraktar 

Katıldığı Tarih 
21.9.1997 
28.9.1997 

5.10.1997 

12.10.1997 

Cumhurbaşkanı 
TBMM Başkanı 
(Dışişleri Eski Bakanı) 
Başbakan 
(işadamı) 
(İ.Ü. İşletme Fak. Öğr. Üy.) 
Dışişleri Bakanı 
(Dışişleri Eski Bakanı) 
(Emekli Büyükelçi) 
(Öğretim Üyesi-Yazar) 
CHP Genel Başkanı 
(Turizm Eski Bakanı-
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) 
(ist. Bilgi Ün. Hukuk Fak. Dek.) 
Cumhurbaşkanı 
Maliye Bakanı 

(I.Ü. İşletme Fak. Öğr. Üy.) 
(I.Ü. işletme Fak. Öğr. Üy.) 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
(İ.Ü. Hukuk Fak. Dekanı) 
(İst. Ün. Kadın Sorunları 
Araş. Merkezi Md.) 
DTP Genel Başkanı 
(İst. Barosu Eski Başkanı) 
(İst. Bilgi Ün. Hukuk Fak. Dekanı) 
(Hürriyet Gazetesi Yazarı) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 23.1 
(AD Vakfı Başkanı 
Gazeteci Yazar) 
(Basın Konseyi Başkanı 
Hürriyet Gaz. Yazan) 
Devlet Bakanı 30.1 
(Radikal Gaz. Yazarı-İktisatçı) 
(iktisatçı) 
Adalet Bakanı 7.12.1997 
İstanbul Üniversitesi Ceza Huk ve 
Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı 

19.10.1997 

26.10.1997 
2.11.1997 

9.11.1997 

16.11.1997 

1997 

1997 
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Katıldığı Tarih 

Yücel Sayman 
Eralp Özgen (Telefon) 
Şükrü Sina Gürel 
Haluk Ülman 
Gün Kut 

Derviş Eroğlü (Telefon) 
Süleyman Demirel 
Hikmet Çetin 
Necdet Uğur 

Muhsin Batur 

Mustafa Kalemli (Telefon) 
Mesut Yılmaz 

Uğur Dündar 
Mustafa Aysan 
Alaaddin Aşna 
Rauf Denktaş (Telefon) 
İsmet Sezgin 

Özcan Köknel 
Rahmi Turan 
Deniz Baykal 
Oktay Ekşi 

Rıdvan Budak 
Murat Başesgioğlu 
Fahri Görgülü 

Hasan Fehmi Güneş 
Uluç Gürkan (Telefon) 
Süleyman Demirel 
Zekeriya Temizel 
Alpay Bağrıaçık 
Mehmet Yıldırım 
Mustafa Aysan (Telefon) 
Yücel Yener 

İstanbul Barosu Başkanı 
(Barolar Birliği Başkanı) 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 14.12.1997 
(Öğrt. Üyesi-Yazar) 
Boğaziçi Üni. Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Öğrt. Üyesi) 
(KKTC Başbakanı) 
Cumhurbaşkanı 21.12.1997 
TBMM Başkanı 28.12.1997 
(İçişleri ve Millî Eğitim 
Eski Bakanı) 
(Emekli Hava Org. 
Hava Kuvvetleri Eski Kom.) 
(TBMM Eski Başkanı) 
Başbakan 4.1.1998 
(Gazeteci) 
(İ.Ü. İşletme Fak. Öğrt. Üyesi) 
(Halkla İlişkiler Derneği Bşk.) 
(KKTC Cumhurbaşkanı) 
Başbakan Yrd. ve 
Millî Savunma Bakanı 11.1.1998 
(Prof. Dr.) 
(Gözcü Gazetesi Genel Yayın Yön.) 
CHP Genel Başkanı 18.1.1998 
(Basın Konseyi Başkanı 
Hürriyet Gaz. Yazarı) 
(DİSK Genel Başkanı) 
İçişleri Bakanı 1.2.1998 
(İçişleri Bak. Eski Müs. 
Eski Vali Emn. Eski Gn. Md.) 
(İçişleri Eski Bakanı) 
(TBMM Başkanvekili) 
Cumhurbaşkanı 8.2.1998 
Maliye Bakanı 15.2.1998 
(Koç Holding Yön. Kurulu Üyesi) 
(İstanbul Ticaret Odası Başkanı) 
(İ.Ü. İşletme Fak. Öğrt. Üyesi) 
TRT Genel Müdürü 22.2.1998 
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Program Konuğu Katıldığı Tarih 

(TRT Televizyon Eski 
Daire Başkanı) 
(TRT TV Dairesi Eski Bşk.Vek, 
Shovv TV Sorumlu Md.) 
(Prof. Dr.) 
(TRT Eski Genel Müdürü) 
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 1.3.1998 
(KKTC Başbakanı) 
(İ.Ü. Öğr. Üyesi Kıbrıs Araş. 
Vakfı Başkanı) 
(Dünya Gazetesi Gn. Yay. Yönetmeni) 

Murat Karayalçm (Telefon) (TBMM Dışişleri Komis. Bask. 
CHP Samsun Mv.) 
Dışişleri Bakanı 8.3.1998 
(Dışişleri Eski Bakanı) 
(Dışişleri Eski Bakanı) 
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 15.3.1998 

Zeki Sözer 

Tarcan Gönenç 

Prof. Dr. Özcan Köknel 
Kerim Aydın Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Derviş Eroğlu 
Erol Manisalı 

Osman Saffet Arolat 

İsmail Cem 
İİter Türkmen 
Coşkun Kırca 
Ahat Andican 
Ahmet Çalık 
Büşra Erşanlı Behar 
Süleyman Demirel 
Yalım Erez 
Bayram Meral 
Fuat Miras 
Işın Çelebi 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Prof. Dr. Mustafa Aysan 
İsmail Cem 
Prof. Erol Manisalı 
İsmail Soysal 

İbrahim Gürdal 
TalhaÇamaş 

Ali Güreli 
Can Pulak (Telefon) 
Halil İbrahim Özsoy 
Yıldırım Aktuna 
Füsun Sayek 

(İşadamı1) 
(Boğaziçi Üni. Öğrt. Üyesi) 
Cumhurbaşkanı 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
(Türk-İş Genel Başkanı) 
(TOBB Başkanı) 
Devlet Bakanı 
(Maliye Eski Bakanı) 
(İ.Ü. İşletme Fak. Öğrt. Üyesi) 
Dışişleri Bakanı 
(Kıbrıs Araş. Vakfı Bşk.) 
(Em. Büyükelçi-Ortadoğu 
Balkan İne. Vak. Bşk.) 

Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği Başkanı 
Türkiye Otelciler Birliği Başkanı 
Gazeteci-Yazar 
Sağlık Bakanı 
DTP İstanbul Milletvekili 
Türk Tabi pl er B i rl i ği 
Merkez Konseyi Bşk. 

22.3.1998 
29.3.1998 

5.4.1998 

12.4.1998 

19.4.1998 

26.4.1998 
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3. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'in, Turgut Özal suikastiyle ilgili iddialara ilişkin 

sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/4878) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın M. Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 22.4.1998 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

1. 21.4.1998 tarihinde Milliyet Gazetesinde yayınlanan Korkut Özal'ın suikastı yargıya açık
larım ifadesindeki 8 inci Cumhurbaşkanı merhum Özal'ın suikast hadisesindeki böyle bir olayla il
gili ne gibi işlem yapılmaktadır? 

2. Eğer gerçekten böyle bir olay söz konusu ise kamuoyundan neden gizlenmektedir? 
3. Medyada böyle bir konu belirtildiğine göre idarî ve hukuk açısından ne gibi işlem yapmayı 

düşünüyorsunuz? 
T.C. 

Adalet Bakanlığı . 27.5.1998 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0.3.4.28.1998-12833 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.4.1998 tarihli Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli A.01.0.0.GNS.-
0.10.00.02-7/4878-12395/30158 sayılı yazıları. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından yöneltilen ve ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenen 7/4878-12395 esas sayılı soru önergesine verilen 
cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Kemal Albayrak 
Kırıkkale Milletvekili 

TBMM 
Tarafıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/4878-12395 Esas 

No'lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Soru önergesine konu olan hususlarla ilgili olarak yaptırılan inceleme sonucunda; 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 6.5.1998 tarih ve B-

1998/542 sayılı yazıda; ideolojik amaçla T.C. Başbakanı Turgut Özal'ı tasarlayarak öldürmeye tam 
teşebbüs suçundan sanık Kartal Demirağ hakkında Ankara DGM'ne kamu davası açılmış, ayrıca 
Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılan 30.9.1988 gün ve 1988/81 Hz. sayılı talimat ile de olayda 
bu sanığa yardımcı olan veya eyleme iştirak eden şahısların olabileceği belirtilerek bu yöndeki 
araştırma ve soruşturmanın sürdürülmesi istenmiş ve yapılan işlemlerle ilgili zaman zaman yazış
malar yapılmıştır. 

Son olarak 21.4.1988 günlü Milliyet Gazetesinde yer alan "Suikastı yargıya açıklarım" başlık
lı haberde, DP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Korkut Özal'ın suikastı planlayan kişinin is-
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mini devletin resmî yargısına ya da güvenlik birimlerine bildirebileceği, yargının konu üzerine git
mesinde yarar gördüğünü söylediğine yer verilmesi üzerine, aynı gün Korkut ÖzaFın Cumhuriyet 
Başsavcılığına usulen davet edilerek bilgisine başvurulduğu ve kendisinden alınan bilgi doğrultu
sunda başlatılan hazırlık soruşturmasının devam ettiği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

4. - Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman-Sarıveliler Esentepe İlköğretim Oku
luna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in yazılı cevabı (7/4892) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.4.1998 
Abdullah Özbey 

Karaman 
Karaman Sarıveliler-Esentepe Köyümüzde bulunan ilköğretim okulunda 1 asil ve 1 vekil ol

mak üzere toplam 2 adet öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca okul binası ve bahçesinin yapım ve ona
rımına ihtiyacı vardır. 

Sorularım şunlardır: 
1. İlköğretim okulumuzun öğretmen ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır? 

2. Okul bina ve bahçesinin yapım ve onarımını ne zaman yaptırmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. . 
Millî Eğitim Bakanlığı ' 29.5.1998 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1586 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 30.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.I0.00.02-12580-7/4892-
12409/30172 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey'in "Karaman-Sarıveliler-Esentepe İlköğretim 
Okuluna ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Karaman İli Sarıveliler İlçesi Esentepe İlköğretim Okulunun 46 öğrencisi bulunmakta ve 
birleştirilmiş sınıf olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Okulda kadrolu 2 sınıf öğretmeni gö
rev yapmaktadır. Okulun öğretmen ihtiyacı bulunmamaktadır. 

2. Söz konusu okulun onarım işi için Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce yapılacak keşif esas 
alınarak il yapım programı içinde gerçekleştirilecektir. 

Arz ederim. 
Hikmet Uluğbay 

Millî Eğitim Bakanı 
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5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Dost Sigorta A.Ş.'nin kurucu heyetine mensup bazı 

işadamlarının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgi-
oğlu 'nun yazılı cevabı (7/4901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 22.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Dost Sigorta A.Ş.'nin kurucu heyetine mensup bazı işadamları sabaha karşı yapılan bir ope
rasyonla gözaltına alınmışlardır. 

Sorularım şunlardır: 
1. Gözaltına alınan işadamı sayısı ne kadardır? 
2. İşadamları hangi yasal gerekçelerle gözaltına alınmışlardır? 
3. Dost Sigorta Şirketi hangi yılda kurulmuş ve kaç yıldan beri faaliyette bulunmaktadır? 
4. Şirketin 1 trilyon TL.sına neden el konulmuştur? 

5. Operasyon terörist avını hatırlatırcasına neden gece yansı yapılmıştır? 

6. İşadamlarına yapılan bu muamelenin Türkiye'nin içteki ve dıştaki itibarını sarsacağını, yer
li ve yabancı yatırımcıları ürküteceğini hiç düşünmediniz mi? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 2.6.1998 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-122921 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 30.4.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/4901-124476/30222 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kan.Kar.Gen.Md. 6.5.1998 gün ve AB02.0.KKG/106-767-4/2368 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbaka
nımıza yöneltilen Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı 
soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Dost Sigorta Anonim Şirketinin kurucularına yönelik olarak Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile başlatılan operasyonlarda (21) şahıs gözaltına alın
mış, (4)'ü sevk edildikleri adlî makamlarca tutuklanmış, (17) şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılmışlardır. 

Dost Sigorta Şirketi 1997 yılında kurulmuş, 1998 yılının Ocak ayında kuruluş izni almıştır. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesinde yer alan hazırlık soruşturması

nın gizliliğinden dolayı daha fazla açıklama yapmak mümkün bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. -

Murat Başesgioğlu 
İçişleri Bakanı 
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6. - Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz 'ün, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin 

rektörlükçe fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-
bay'in yazılı cevabı (7/4908) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın A. Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 27.4.1998 
M. Hasan Öz 

Ordu 
Sorular: 
1. Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrencilerin, rektörlük marifetiyle fişlendiğinden haber

dar mısınız? 
2. Demokrasinin olduğu bir ülkede, özgür iradenin mabedi üniversitelerimizde böyle bir uy

gulamayı onaylıyor musunuz? 
3. Bu tür, kılık-kıyafet fişlemelerinin durdurulması için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
4. İlgili üniversitede ve benzeri kurumlarda, demokrasi dışı uygulamaları yapanlar hakkında 

idarî kovuşturma düşünüyor musunuz? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 29.5.1998 
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.08.0.YÖG.0.16.02.02(020.2)14206 
Konu : Ordu Milletvekili Sayın M. Hasan Öz'ün soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 4.5.1998 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4908-12483/30277 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 12.5.1998 tarih ve B.02.0.KKG/106-772-2/2483 sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Hasan Öz'ün, Sayın Başbakanımıza yönelttiği "Karadeniz 

Teknik Üniversitesindeki uygulamalara ilişkin" yazılı soru önergesinde verilebilecek yanıt aşağıya 
çıkarılmıştır: 

" 1 . Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce öğrencilerin herhangi bir suretle fişlenmesi 
söz konusu değildir. 

2. Hiçbir üniversitemizde öğrencilerimizin fişlenmesi düşünülemez. Bilindiği gibi üniversite
lerimiz, "demokrasi dışı uygulamalar"in yapıldığı yerler değil; sosyal, kültürel ve ekonomik açılar
dan olduğu gibi demokratik yaşamımızın gelişmesi yönünden de toplumumuzun öncü kurumlan
dır. Bu nedenle her üniversitemiz üstlendiği görevlerin yerine getirilmesinde yalnızca, başta Yük
seköğretim Kanunu, ilgili yasalarla çizilen amaçlar doğrultusunda öğrencileri yetiştirmekle yüküm
lü ve sorumludur. 

3.. Üniversite Rektörlüklerince öğrencilerimizin kılık ve kıyafetleri ile ilgili olarak sürdürülen 
uygulamalar, yalnızca Anayasa, 2547 sayılı Yasanın Ek-17 nci maddesi, ilgili diğer yasalar ve yar
gı kararlarına uygun olarak yerine getirilmektedir. 

4. Yukarıda belirtildiği gibi, üniversitelerimizin hiçbirinde sözü edildiği şekilde demokrasi ile 
bağdaşmayan ve hukuk dışı bir uygulama olmadığı için, hiç kimse hakkında da idarî bir kovuştur
ma açılmamıştır. 

Arz ederim. 
Hikmet Uluğbay 

Millî Eğitim Bakanı 
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7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

- Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş Köyünün sulama suyu sorununa, 

- Karaman-Ayrancı-Kıraman Köyünün beton sulama kanallarının ne zaman yapılacağına, 
- Karaman-Ayrancı 'ya bağlı bazı köylerin yol sorunlarına, 

- Karaman-Ayrancı-Pmarkaya Köyünün içme suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Sarayköy'ün içme suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Yarıkkuyu Köyünün ek kuyu ihtiyacına, 
- Karaman-Ayrancı-Karaağaç Köyünün içme suyu şebekesine, 
- Karaman-Ayrancı-Kavaközü Köyünün sulama suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Kayaönü Köyünün beton sulama kanalı ihtiyacına, 
- Karaman-Ayrancı 'ya bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş Köyünün beton sulama kanalı ihtiyacına, 
- Karaman-Ayrancı 'ya bağlı bazı köylerin köprü ve sulama göleti ihtiyacına, 
- Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyünün su kanalı ve içme suyu sorununa, 

- Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz Köyünün içme suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Akpınar Köyünün içme suyu sorununa, 
- Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün bazı sorunlarına, 
- Karaman-Merkez-Yukarıakın Köyünün su deposu ve yol sorununa, 
- Karaınan-Ayrancı-Ambar-Bögecik Köyleri arasındaki yola, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/49/7, 49/8, 49/9, 4920, 

4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4935) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Küçükkoraş Köyüne ait Ulak Çayından pompajla sulama imkânı vardır. 
Ayrıca, sondaj kuyusu açılarak sulama suyu temini mümkündür. 

Sorum şudur: 
Köyün sulama suyu problemi ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Kıraman Köyünün beton sulama kanalları ne zaman yapılacaktır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Melikli köy yolunun asfaltlanması, ayrıca Uçharman ve Kavaközü Köyle
rini Melikli'ye bağlayan köy yollarına büz döşenmesi gerekmektedir. 

Sorularım şunlardır: 
1. Yolun asfaltlanması ne zaman gerçekleştirilecektir? 
2. Yukarıda belirtilen yollara büz döşenmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Pınarkaya Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
2. İbrala deresinden arazilerine su sağlayacak, beton sulama kanalı yapılması konusunda Ba

kanlığınızca herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Sarayköy'ün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Yankkuyu Köyünün yetersiz olan içme suyuna katkı sağlayacak ek kuyu 
açılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Karaağaç Köyünün içme suyu şebekesi ne zaman yenilenecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Kavaközü Köyünün sulama suyu probleminin çözümüne ilişkin Bakanlığı
nızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

- 2 9 4 -



T.B.M.M. B : 9 6 2 . 6 . 1 9 9 8 0 : 1 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Kayaönü Köyüne beton sulama kanalı yapılması konusunda Bakanlığınız
ca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman Ayrancı-Bögecik Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
2. Böğecik'in Savran Mahallesinde içme suyu deposu ne zaman yapılacaktır? 

3. Saracık-Kartal ve Kavaklı pınarlarının ıslah edilerek köyün sulama suyu hizmetine ne za
man sunulacaktır? 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

. Karaman Ayrancı-Büyükkoraş Köyünün beton sulama kanalı ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman Ayrancı-Çatköy ile Akpınar arasında köprü yapılması ve büz döşenmesi ne zaman 
gerçekleştirilecektir? 

2. Bozkoyak Mevkiine sulama göleti inşaatı ile ilgili Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var 
mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman Ayrancı-Dokuzyol Köyüne, Ayrancı Barajını bağlayan toprak kanalın beton kap
laması ne zaman yapılacaktır? 

2. İçme suyu deposunun kotu düşük olduğu için bazı evlere su çıkmıyor. Sorunun çözümü için 
Bakanlığınızca ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Ağızboğaz Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Akpınar Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Berendi, nüfus bakımından yoğun, geçimini koyunculukla sağlayan bir kö-
yümüzdür. 

Ağılları, köyden 20 km. mesafede, direkt yolu bulunmayan, ulaşımı Ayrancı İlçesi üzerinden 
yapılan, hergün gidiş-dönüş yaklaşık 160 km. katedilen bir mekandır. Köylü bu ağıllara en kısa me
safeden bir yol açılarak ulaşım sağlayabilecekleri bir hizmet yolu talep etmektedirler. Ayrıca içme 
suyu ve Kırkpınar mevkiinden araziye beton sulama kanalı yapılması gibi talepleri bulunmaktadır. 

Sorularım şunlardır: 
1. Köye ağıl yolu açılması için Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır? 
2. içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
3. Beton sulama kanalı yapılması ne zaman programa alınacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman MerkezYukarıakın Köyünün su deposu ne zaman yapılacaktır? 
2. Yukarıakın-Aşağıakm arası yolun genişletme çalışmaları ne zaman başlayacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman Ayrancı-Ambar-Böğecik Köyleri arası köy yolunun asfaltlanması ne zaman gerçek
leştirilecektir? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 1.6.1998 
Sayı :B.02.0.014/031.1843 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.5.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12655 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenerek, söz konusu önerge
ye ait cevaplar liste halinde yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal 
Yazılı Soru Önergesi Listesidir 

Konusu 
- Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş Köyünün sulama suyu problemi ne zaman çözülecek? 

- Karaman-Ayrancı-Kıraman Köyünün beton sulama kanallan ne zaman yapılacaktır? 

- Karaman-Ayrancı-Melikli Köy yolunun asfaltlanması ne zaman gerçekleştirilecektir? 
Üçharman ve Kavaközü Köylerini Melikliye bağlayan köy yollarına büz döşenmesi 
için bir çalışma yapılacak mıdır? 

- Karaman-Ayrancı-Pınarkaya Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
Arazilere İbrala Deresinden su sağlayacak beton sulama kanalı yapılması 
konusunda bir çalışma yapılacak mıdır? 

- Karaman-Ayrancı-Sarayköyün içme suyu sorunu ne zaman çözülecek? 

a Ait 

- Sulama suyu 
etüd ve proje ç 
olup, ileriki yı 
konu öncelikle 
- Karaman-Ay 
projesi 1995-9 
yeralmakta olu 
- Karaman-Ay 
1998 yılı Gene 
olup, geri kala 
ise ileriki yılla 
Ayrancı-Üçha 
üzerinde eksik 
- Pınarkaya K 
dahilinde içme 
girmiştir. Anc 
içme suyu sıkı 
Özel İdare lim 
işbirliği ile 7,5 
getirilmiş olup 
kaldırılmış olu 
amaçlı kullanm 
- Sarayköy içm 
kaynağından i 
girmiştir. Sond 
yılında yeni so 
sondaj devrey 
durumda olup, 



Konusu • 

- Karaman-Ayrancı-Yarıkuyu Köyünün yetersiz olan içme suyuna katkı sağlayacak 
ek kuyu açılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

Karaman-Ayrancı-Karaağaç Köyünün içme suyu şebekesi ne zaman yenilenecektir? 

' - Karaman-Ayrancı-Kayaönü Köyüne beton sulama kanalı yapılması konusunda bir 
v§ çalışma yapılmakta mıdır? 
I 

- Karaman-Ayrancı-Böğecik Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 
Böğecik Savran Mahallesine içme suyu deposu ne zaman yapılacaktır? Saracık-Kartal 
ve Kavaklı pınarlarının ıslah edilerek köyün sulama suyu hizmetine ne zaman sunulacaktır? 

- Karaman-Ayrancı-Büyükkoraş Köyünün beton sulama kanalı ne zaman yapılacaktır? 

- Karaman-Ayrancı-Çatköy ile Akpınar arasına köprü yapılması ve büz.döşenmesi 
ne zaman gerçekleştirilecektir? Bozkoyak mevkine sulama göleti inşaatı ile ilgili 
yapılan bir çalışma var mıdır? 

- Yukankuyu K 
karşılamakta ik 
işbirliği ile proj 
100 m3 gömme 
girmiştir. İçme 
- Karaağaç Kö 
tesis hizmete g 
depo kotu üzeri 
kullanamamakt 
depo ve terfi ha 
yapılarak tesis 
- Kayaönü sula 
planlama etüdl 
ile ilgili proje y 
- Böğecik Köy 
ve Ağızboğaz g 
Yeni motopom 
suyunu Ağızbo 
Sulama suyu te 
etüd edilmiş olu 
- Sulama suyu 
ve proje çalışm 
programlannm 
- Ayrancı-Çat 
15,70 mLİik kö 



Konusu 
- Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyüne, Ayrancı Barajını bağlayan toprak kanalın beton 
kaplaması ne zaman yapılacaktır? İçme suyu deposunun kotu düşük olduğu için bazı 
evlere su çıkmıyor. Sorun için bir çalışma var mı? 

- Karaman-Ayrancı-Ağızbozan Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 

I .. 
w - Karaman-Ayrancı-Akpınar Köyünün içme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? 

- Karaman-Ayrancı-Berendi Köyüne ağıl yolu açılması için bir çalışma yapılacak mı? 
İçme suyu sorunu ne zaman çözülecektir? Beton sulama kanalı yapılması ne zaman 
programa alınacaktır? 

- Karaman-Merkez-Yukarıakm Köyünün su deposu ne zaman yapılacaktır? 
Yukarıakın-Aşağıakın arası yolun genişletme çalışmaları ne zaman başlayacaktır? 

- Dokuzyol K 
olduğundan T 
mıştır. İçme s 
girmiştir. Anc 
yılında ilave ş 
evlere 1996 y 
1997 yılında m 
alınıp montajı 
- Karaman-A 
1978 yılında g 
girmiştir. Gru 
gelmektedir. K 
1998 yılı sond 
- Akpınar Kö 
kapsamında y 
bahçe sulama 
yetersiz kalma 
içme suyu yet 
- Berendi Kö 
dışındadır. 19 
suyu inşaatı y 
gelen içme su 
bahçe sulama 
Sulama suyu 
etüd edilmiş ol 
- Yukarıakm 
kullanmaktadı 
100 m3 gömm 



Konusu 

- Karaman-Ayrancı-Ambar-Böğecik Köyleri arası köy yolunun asfaltlanması ne 
zaman gerçekleştirilecektir? 

I 

tamamlanmış 
yapılacaktır. Y 
itibariyle kara 
sonraki çalışm 
- Ayrancı-Am 
1998 yılı Öze 
içerisinde yap 
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8. - Karaman Milletvekili Abdullah Ozbey'in; 

— Karaman-Sarıveliler-Uğurlu Köyünün içme suyu ve sulama suyu sorununa, 

- Karaman-Başyayla-Kışlaköy'ün bazı sorunlarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/4940, 4941) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.4.1998 

Abdullah Özbcy 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler-Uğurlu Köyümüzün içme suyunun etüd edilmesi ve sulama suyu için be
ton veya kapalı kanal yapılması gerekmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1. Köyümüzün içme suyu evsafı ve miktarının etüdü ne zaman yapılacaktır? 

2. Sulama suyu sorununun çözümüne katkı sağlayacak olan kapalı sistem veya arkların beton 
kanal yapılması konusunda bakanlığınızda ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 

Abdullah Özbey 
Karaman 

Karaman-Başyayla-Kışlaköy'ün içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon problemleri vardır. 

Sorularım şunlardır: 

1. İçme suyu sondajı ne zaman yapılacaktır? 

2. Yarım kalan beton kanal inşaatının kalan 1,5 km.lik bölümünü ne zaman tamamlamayı dü
şünüyorsunuz? 

3. Sulama suyu için 3 km.lik su kanalı ve yolunu ne zaman yapacaksınız? 

4. Kışla Köyümüzün kanalizasyon probleminin giderilmesi için bakanlığınızca ne gibi bir ça
lışma vardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.6.1998 

Sayı : B.02.0.014/031.1843 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12655 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Ozbey'in yazılı soru önergesi incelenerek, söz konusu 

önergeye ait cevaplar liste halinde yazımız ekinde gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Ozbey'in 
Yazılı Soru Önergesi Listesidir 

Konusu 
- Karaman-Sarıveliler-Uğurlu Köyü içme suyu evsafı ve miktarının etüdü ne zaman 
yapılacaktır? Sulama suyu sorununun çözümüne katkı sağlayacak olan kapalı sistem 
veya arkların beton kanal yapılması konusunda ne gibi çalışma yapılmaktadır? 

- Karaman-Başyayla-Kışlaköy'ün içme suyu sondajı ne zaman yapılacaktır? Yarım 
kalan beton kanal inşaatının kalan 1,5 km.lik bölümü ne zaman tamamlanacaktır? 
Sulama suyu için 3 km.lik su kanalı ve yolu ne zaman yapılacaktır? Kışlaköy'ün 
kanalizasyonu için ne gibi bir çalışma vardır? 

o 

- Uğurlu Kö 
dahilinde yap 
1998 yılında 
ilave hat ve i 
hizmete girm 
- Kışlaköy'ü 
tamamlanmış 
hazırlanması 
Kışlaköy'ün 
olup 1998 yı 
İl Müdürlüğü 
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9. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker 'in, Köy Hizmetler i Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ge

çici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/4942) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TBMM içtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince Devlet Bakanı Sayın 
Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

28.4.1998 
Tevfik Diker 

Manisa 

Sorular: 

1. Bakanlığınıza bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yıllardır çalışmakta olan 
geçici işçiler için son zamanlarda yapılan kadro çalışmaları askerde olanları da kapsamakta mıdır? 

2. Bu durumda olan geçici işçiler yapılacak sınava girebilecekler mi? 

3. Bu kişilerin vatanî görev ile iş konusunda yapmak zorunda bırakılan seçim adalet ve eşitlik 
ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? 

4. Bu durumda olan kişiler için vatanî görevleri sırasında ya da görev sürelerinin bitiminde 
kadroya geçebilmeleri için palanlanan bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.6.1998 

Sayı: B.02.(M)14/031.1843 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 4.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12655 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in yazılı soru önergesi incelenerek, söz konusu öner
geye ait cevap yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'e 
Ait Yazılı Soru Önergeler Listesidir 

Konusu 
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yıllardır çalışmakta olan geçici 
işçiler için son zamanlarda yapılan kadro çalışmaları askerde olanlan kapsamakta mıdır? 
Bu durumda olan işçiler yapılacak sınava girebilecekler mi? Bu kişlerin vatanî 
görev ile iş konusunda yapmak zorunda bırakılan seçim adalet ve eşitlik ilkesi ile 
bağdaşmakta mıdır? Bu durumda olan kişiler için vatanî görevleri sırasında ya da 
görev sürelerinin bitiminde kadroya geçebilmeleri için planlan bir çalışma var mıdır? 

- 4 Nisan 199 
yürürlüğe gire 
1997 yılı içeri 
mevsimlik işç 
17.4.1998 gün 
"1997 yılında 
olanlann sınav 
olmasından m 
ünite ihtiyacın 
Sağlık Bakanl 
kadrolanndan 
sınavına dahil 
mevsimlik işç 
olanlann iş ak 
bir kadro işlem 
Ancak vatanî 
almış ve vatan 
sayısını belirl 
Genelge ile tü 
bu talimat doğ 
ulaşan bilgile 
alınarak çözü 
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10. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun Hazi

neye olan borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/4944) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Soru : 4316 sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Türkiye Taş 
Kömürü Kurumunun hazineye olan borçlarının mahsup edilmesi.için Türkiye Taş Kömürü Kuru
mu ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında mutabık kalınan performans kriterleri, kurumun 
yönetiminin hangi kararına istinaden ve hangi görevliler tarafından hangi tarihte imzalanmıştır? 

T.C. 
Başbakanlık 27.5.1998 

Hazine Müsteşarlığı 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.1.HM.0.KİT-04-01-52330-30838 
Konu : Soru önergesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : a) 8.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4944-12536/30357 sayılı yazınız. 
b) Devlet Planlama Teşkilâtına (Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası) yazılan ) 1.2.1998 ta

rih ve 5590 sayılı ve 

c) Devlet Planlama Teşkilâtına (Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası) yazılan 6.5.1998 tarih 
ve 25274 sayılı yazılarımız. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yer alan Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğ
lu'nun tevcih ettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin yazılı soru önergesi
ne Bakanlığımca verilen cevap aşağıdadır. 

4316 sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 45 inci maddesi kapsamında Türkiye Taşkömü
rü Kurumunun Hazineye olan borçlarının mahsup edilmesi için peıformans kriteri uygulanmasını 
teminen ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla Yüksek Planlama Kurulu Kararı istihsali için Yüksek Planla
ma Kuruluna müracaat edilmiş, ancak daha sonra ilgi (c)'de kayıtlı yazımızla söz konusu Karar tas
lağının gündeme alınmaması talep edilmiştir. 

Yüksek Planlama Kuruluna yazılan ilgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarımız dışında Türkiye Taş
kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığı arasında herhangi bir protokol imzalan-
mamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güneş Taner 
Devlet Bakanı 
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/ / . - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Turgut Özal suikastiyle ilgili yapılan işlemle

re ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4963) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 28.4.1998 

Kemal Al bayrak 
Kırıkkale 

1. Basında İstanbul Milletvekili Sayın Korkut Özal'm,- merhum Cumhurbaşkanımız Turgut 
Özal'a karşı suikastı yargıya açıklarım ifadesi yer almaktadır; Buna göre Sayın Özal'm ölümünde 
suikast var mıdır? 

2. Medyada böyle bir konu belirtildiğinde konu hakkında hukukî ve idarî açıdan ne gibi bir iş
lem yapılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 2.6.1998 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-124073 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 8.5.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/4963-12560/30397 sa
yılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kan.Kar.Gen.Md. 14.5.1998 gün ve B.02.0.KKG/106-775-18/2535 sayılı ya
zısı. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Baş
bakanımıza yöneltilen Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen 
yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Merhum 8 inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'in ölümünde suikast olduğuna dair Bakanlığım 
kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 

12. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, bakanlıkça soruşturulmasına onay verilmeyen be
lediyelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4964) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 28.4.1998 
Doç. Dr. Abdullatif Şener 

Sivas 

Sorular: 
1. İçişleri Bakanı olduğunuz günden bu yana Bakanlık denetim elemanlarınca soruşturma iz

ni talep edildiği halde bugüne kadar soruşturma onayı verilmeyen belediye veya belediye görevli
si var mı? 
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2. Eğer varsa bunların sayısı ve partilere göre dağılımı nasıldır? 
3. Bunların içinde hangi ANAP'lı belediyeler vardır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 29.5.1998 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.002/80475 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 8.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12791-7/4964-
12561/30398 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Sivas Milletvekili Doç. Dr, 
Abdullatif Şener'in "Soruşturulmasına izin verilmeyen belediyelere" ilişkin yazılı soru önergesine 
cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu gö
revlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görevi, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bakanlığıma verilmiştir. 

Bakanlığım bünyesinde mülkiye müfettişleri ve kontrolörler olmak üzere iki grup denetim ele
manı mevcut olup, mahallî idarelerle ilgili denetimler periyodik olarak yapıldığı gibi, Bakanlığıma 
yapılan çeşitli başvurular ve alman duyumlar üzerine de inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. 

Ayrıca, il valilerinin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundan kaynaklanan genel denetim ve tef
tiş görev ve yetkisi bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, Bakanlığıma intikal ettirilen şikayet konuları değerlendirmeye alınarak ya vali
likçe incelenmesi için mahalline gönderilmekte, ya da Bakanlığımca inceleme ve soruşturma yapıl
makta olup, işleme alınmayan talep bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 
13.- Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Mavi Akım Projesi hakkında ileri sürülen iddiala

ra ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı 
(7/4984) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımızın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 

30.3.1998 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Mavi Akım projesinin uygulamaya yönelik olarak ilgili çevrelerde birtakım şüphe ve dediko

dular kamuoyunu fevkalade rahatsız eder hale gelmiştir. Şöyle ki; 
1. Rusya'nın Isobilnaye-Cubga limanına kadar 396 km. lik boru hattı bölümü Rus Stroytrans-

gas şirketi ile birlikte inşa edecek olan Türk Öztaş ve Haznedaroğlu şirketlerini Rus tarafı; 
a) Hangi kritere göre seçmiştir? 
b) Türk Hükümetinden Gazprom'a bu konuda adı geçen şirketler için tavsiyede bulunulmuş 

mudur? 
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c) Öztaş şirketinin ANAP yöneticileriyle yakınlığı nedir? 
d) Bu şirkete projeye katılacağı konusunda söz verilmiş midir? 
e) Adı geçen Türk şirketle bugüne kadar hiç boru hattı inşası yapmışlar mıdır? 
2. Mavi Akım projesi gereğince Samsun-Ankara boru hattının; 
a) Ruslar tarafından inşa edileceği doğru mudur? 
b) Parasının Botaş tarafından ödeneceği iddiaları gerçek midir? 
c)Doğruysa bu para hangi kriterlere göre ödenecektir? 
3. Samsun-Ankara boru hattını Ruslar inşa edecekse; 
a) Hattın inşası için Türk ortak seçecekler midir? 
b) Seçeceklerse hangi kriter uygulanacaktır? 
c) Bu konuda Bakanlığınızın veya Botaş'ın bir tavsiyesi olmuş mudur veya olacak mıdır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 1.6.1998 

Sayı: B. 15.O.APK.0.23.300-765-8733 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 8 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4984-12605/30439 

sayılı yazısı. 
Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül'ün tarafıma tevcih ettiği ve TBMM İç Tüzüğü'nUn 99 

uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/4984-12605 esas no.lu yazılı soru önergesi ile il
gili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cumhur Ersümer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4984-12605) 

Mavi Akım projesinin uygulamaya yönelik olarak ilgili çevrelerde birtakım şüphe ve dediko
dular kamuoyunu fevkalade rahatsız eder hale gelmiştir. Şöyle ki; 

Soru 1: 
Rusya'nın Isobilnaye-Cubga limanına kadar 396 km. lik boru hattı bölümü Rus Stroytransgas 

şirketi ile birlikte inşa edecek olan Türk Öztaş ve Haznedaroğlu şirketlerini Rus tarafı; 
a) Hangi kritere göre seçmiştir? 
b) Türk Hükümetinden Gazprom'a bu konuda adı geçen şirketler için tavsiyede bulunulmuş 

mudur? 
c) Öztaş şirketinin ANAP yöneticileriyle yakınlığı nedir? 
d) Bu şirkete projeye katılacağı konusunda söz verilmiş midir? 
e) Adı geçen Türk şirketle bugüne kadar hiç boru hattı inşası yapmışlar mıdır? 

Bakanlığımın Konu İle İlgili Genel Açıklaması 
Rusya Federasyonu Hükümeti ile 15 Aralık 1997'de yapılan anlaşma ile 2000 yılında 500 Mil-

yon m/yıl ile başlayarak 2007 yılında 16 Milyar m/yıl kapasiteye ulaşacak 25 yıllık bir Doğal Gaz 
Alım-Satım Anlaşması imzalanmıştır. 
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Söz konusu anlaşmanın 3 üncü Maddesinde, adı geçen boru hattının Rusya Federasyonu top

raklarında ve Karadeniz altında "RAO GAZPROM" tarafından, Türkiye Cumhuriyeti toprakların
da ise, yine RAO GAZPROM'un ana inşaat şirketi ve Türk Şirketleri ile oluşturulan bir konsorsi
yum tarafından inşa edileceği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. 

Bu anlaşmanın uygulanmasına binaen, Rusya topraklarında İZOBİLNOYE bölgesinden baş
layıp, DJUBGA limanına kadar 396 km.lik boru hattı bölümünün inşaatı için, RAO GAZPROM ta
rafından ana İnşaat Şirketi STROYTRANSGAS görevlendirilmiştir. 

Cevap 1: 
a) Rus STROYTRANSGAS Şirketi ile Türk ortakları arasındaki birlikteliğin yukarıda tanım

lanan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden çok önce başladığı, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 
28.2.1997 tarihinde ihalesine çıkılan İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ilk bölümü 
olan Doğubeyazıt-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattına "ÖZTAŞ - HAZNEDAROĞLU - STROYT
RANSGAS" konsorsiyumu adı altında teklif vermelerinden anlaşılmaktadır. 

Nitekim aynı konsorsiyum İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin diğer bölümleri için 
daha sonra açılan ihalelere de yine birlikte katılmışlardır. 

Dolayısıyla mevcut duruma bakıldığında bu üçlü şirket nerede olursa olsun boru hattı ihalele
rine oluşturdukları bu konsorsiyum vasıtasıyla katılmayı kararlaştırıldıkları görülmektedir. 

b) Yukarıda belirtildiği üzere, Rus ve Türk şirketleri bu projeden çok daha önce, başka bir pro
je için bir araya gelmiş olup, birlikteliklerini adı geçen Mavi Akım Projesi için de sürdürdükleri an
laşılmaktadır. • •< -

Bu çerçevede, ortada mevcut bir oluşum vardır ve GAZPROM'a herhangi bir tavsiyede bulu
nulmuş olması söz konusu değildir. 

c) BOTAŞ Genel Müdürlüğü ihaleleri yasal çerçeve içerisinde yürütülmektedir. İhalelerde 
Devletin menfaatleri ön plânda tutulmaktadır. 

d) STROYTRANSGAS ile ÖZTAŞ ve HAZNEDAROĞLU arasındaki boru hatları inşaatına 
yönelik konsorsiyum şeklindeki birliktelik, Mayi Akım Projesi anlaşmasının imzasından çok daha 
önce İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ÖZTAŞ Şirketine 
de bu anlamda bir sözün verilmesinin gereği ve anlamı olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

e) ÖZTAŞ-HAZNEDAROĞLU Şirketlerinin, BOTAŞ Genel Müdürlüğü için yaptıkları 14 
inç, 10 km. boru hattı inşaatı dışında, bu anlamdaki uluslararası boru hatları projesinde deneyimle
ri yoktur. 

Ancak, "ÖZTAŞ - HAZNEDAROĞLU - STROYTRANSGAS" Konsorsiyumu'nun 
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için verdiği teklifler incelendiğinde; aralarındaki iş bö
lümüne göre boru hattının; dizgi, kaynak, indirme, hidrostatik test gibi özellik isteyen aktiviteleri-
nin, hat montajında deneyimli olan Rus ortakça yapılacağı pist, kanal açma, kapama gibi sıradan 
inşaat faaliyetlerinin ise Türk ortaklarca yapılacağı görülmektedir. 

Soru 2 : 
Mavi Akım projesi gereğince Samsun-Ankara boru hattının; 
a) Ruslar tarafından inşa edileceği doğru mudur? 
b) Parasının BOTAŞ tarafından ödeneceği iddiaları gerçek midir? 
c) Doğruysa bu para hangi kriterlere göre ödenecektir? 
Cevap 2 : •. 
a) Yukarıda tanımlanan anlaşma gereği ve verilen bilgiler çerçevesinde boru hattı adı geçen 

Rus ve Türk firmalarca gerçekleştirilecektir. 
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b) Rusya'dan gelecek gazın teslim noktası Samsun olacaktır ve Samsun'dan sonra Türkiye 

içerisindeki bölüm Türkiye'nin kendi malı olacağı için, maliyeti de Türkiye tarafından karşılana
caktır. 

c) BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Samsun-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı ile bu hattan alınacak 
branşman hatlarının teknik ve ekomomik fizibiletisini hazırlatmak için bir ihale açmış olup, bu ra
por Türkiye içerisinde bu hat vasıtasıyla getirilecek fazın en verimli nasıl kullanılacağı, ne tür ya
tırımlarla nerelere ulaştırılmasının gerekli olduğunu ye bu yatırımların teknik boyutlarının yanısıra 
maliyetlerini de içerecektir. 

Dolayısıyla, söz konusu Projenin, maliyetinin belirlenmesinde yapılacak bu çalışmanın sonu
cunda ortaya çıkacak kriterler kullanılacaktır. 

Soru 3 : 
Samsun-Ankara boru hattını Ruslar inşa edecekse; 
a) Hattın inşası için Türk ortak seçecekler midir? 
b) Seçeceklerse hangi kriter uygulanacaktır? 
c) Bu konuda Bakanlığınızın veya BOTAŞ 'in bir tavsiyesi olmuş mudur veya olacak mıdır? 
Cevap 3 : 
a) Daha önceki paragraflarda da belirtildiği üzere, boru hattı yukarıda verilen gerekçelere bağ

lı olarak STROYTRANSGAS-ÖZTAŞ-HAZNEDAROĞLU Konsorsiyumunca inşa edilecektir. 
b) Adı geçen Türk Firmaları ile Rus firmanın ortaklığı daha önceki cevaplarda da tarifi endi ği 

üzere, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı için kendilerince oluşturulmuş durumdadır. 
c) Söz konusu ortaklığın oluşturulmasında Bakanlığımızın veya BOTAŞ 'in herhangi bir tav

siyesi olmamıştır. 
STROYTRANSGAS Şirketi bilindiği üzere, Rusya'nın en büyük boru hattı inşaat firması 

olup, Halen Yamal-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı olarak adlandırılan 3500 km uzunluğunda ve 56 
inç çapında boru hattının inşaatını yürütmekte olup, kendileri Hükümetler arasında imzalanan an
laşmanın ilgili maddesi gereğince GAZPROM tarafından belirlenmiştir. 

14. - izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, bir üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/4986) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Veli Aksoy 

İzmir 
26.12.1997 gün ve 859 sayı ile İçişleri Bakanına Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2 nci sı

nıf öğrencisi Ali Serkan Eroğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle vermiş olduğum yazılı soru önergesi 
İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından 27.1.1998 gün ve 024915 sayılı yazı ile yanıt
lanmış olup, verilen yanıt ile gerçekler birbirini tutmamaktadır. Çünkü maktul Ali Serkan Eroğ
lu'nun İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmadığı cevabı Adlî Tıp Kurumu İzmir 
Grup Başkanhğı'nın 14.4.1998 gün ve 97/827 protokol no.lu otopsi raporuna göre maktulün asıya 
bağlı asfiksi sonucu yani asılma suretiyle boğularak öldüğü, kanında kloroform ve etanol bulundu
ğu raporu ile çelişmektedir. 
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1. Maktulün babası Ahmet Eroğlu'nun suç duyurusu, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosunun, 

konu ile ilgili basın açıklamaları doğrultusunda 27.11.1997 gün 23-24 Aralık günlerinde İzmir İm-
niyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli veya nöbetçi kişiler saptanmış mıdır? 

2. Bu kişiler olayla ilgili olarak sorgulanmış mıdır? 
3. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen otopsi raporuna göre maktule ne şekilde kloroform ve eta

nol verildiği araştırılmış mıdır? 
4. Kloroform ve Etanol verilen bir kişinin kendini okul tuvaletinde asarak öldürmesi mümkün 

müdür? 
5. Otopsi raporuna göre maktulün 188 cm. boyunda olduğu anlaşılmaktadır.Ası olayının mey

dana geldiği İletişim Fakültesinin 1 inci kat tuvaletinin bu eylemi gerçekleştirmeye uygun olup ol
madığı saptanmış mıdır? 

6. Otopsi raporuna göre maktulün en erken 6 saat, en geç 24 saat önce öldüğü belirtildiğine 
göre İletişim Fakültesi öğrenci tuvaletinde olayın bu kadar uzun zaman süresince niçin ortaya çık
madığı araştırılmış mıdır? 

7. Bakanlığınız olay hakkındaki soruşturmayı, geliştirmeyi düşünmekte midir? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 2.6.1998 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-122919 
. Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.5.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/4986-12608/30454 sayı

lı yazısı. 
İzmir Milletvekili Veli Aksoy tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Ali Serkan Eroğlu'nun; önergede iddia edildiği gibi, polis tarafından gözaltına alınmadığı ve 

hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır. 
Adı geçen şahsın intihar olayı ile ilgili işlemler İzmir ili Bornova ilçesi Cumhuriyet Başsavcı

lığı tarafından yürütülmektedir. 
Ayrıca konu ile ilgili idarî yönden soruşturma yapmak için Polis Başmüfettişi görevlendiril

miş olup, tahkikat devam etmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Murat Başesgioğlu 
, İçişleri Bakanı 

15. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Gaziosmanpaşa Kaymakamıma yayımlandığı id
dia edilen kılık kıyafet genelgesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun yazılı 
cevabı (7/4993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Naci Terzi 
Erzincan 
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Sorular: 
1. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Aziz İnci tarafından, "yasa ve tüzük hükümlerine aykırı kılık-

kıyafet ile kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaşların ilgili personelce uyarılarak içeriye 
alınmamaları"na ilişkin 19.3.1998 tarihinde yayınlanan genelgeden haberiniz var mıdır? Söz konu
su genelge, sizin talimatlarınız doğrultusunda mı yayınlanmıştır? Bunun benzeri genelgeler ülke
nin dört bir yanında mülkî amirlerce yayınlanmakta mıdır? 

2. Bu genelgede belirtilen yasa ve tüzük hükümlerine aykırı kılık kıyafet nedir? Başörtüsü de 
yasak kapsamındaki kılık-kıyafetlerden midir? 

3. Bu genelgede ifade edilen kılıf-kıyafet yasağı, hangi yasa ve tüzüklerce getirilmiştir? 
4. Bugüne değin, vatandaşların kılık-kıyafetlerinden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarına alın

mamalarına ilişkin bir uygulama olmadığına göre, bizim bilmediğimiz bu yasa ve tüzükler ne za
man çıkartılmıştır? Bu yasa ve tüzükler daha önceden de var idiyse neden uygulanmamıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 29.5.1998 
Sayı: B050PGM0710001-Ş/10144 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8.5.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12801 sayılı yazınız. 
Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği so

ru önergesine (7/4993) ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Murat Başesgioğlu 
İçişleri Bakanı 

Söz konusu Genelge ile ilgili iddialar İstanbul Valiliğine incelettirilmiş olup, anılan Valilikten 
alınan 21.5.1998 tarihli yazıda; 

Gaziosmanpaşa İlçesinin (Bilhassa Gazi Mahallesi ve bölgesi yönünden) yasa dışı bölücü ve 
yıkıcı terör örgütlerinin faaliyetleri ve bunun sonucu ortaya çıkan toplumsal olaylar açısından has
sasiyetinin bulunduğu, yine tetör örgütlerinin üzerlerine imha gücü yüksek patlayıcı maddeler yer
leştirerek intihar timleri vasıtası ile eylemlerini gerçekleştirdikleri, İlçe Hükümet Konağının dedek-
tör kontrolü altındaki giriş kapısında, kontrol görevi yapan personel Hekimlik tesbitini mümkün 
kılmayacak kıyafetlerle gelen vatandaşlar arasında tartışmaların meydana gelmesi nedeniyle, Hü
kümet Konağı ve İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğinin temini ve bu görevi ifa eden 
personelin daha dikkatli ve sorumlu davranması amacı ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığınca 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince bahse konu genelgenin yayınlandığı belirtilmiştir. 

Başörtüsü ve türbanla Hükümet Konağı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaş
lar hiç bir telkin ve uyarıya maruz kalmaksızın işlerini rahatça takip etmektedirler. Bugüne kadar 
konu ile ilgili olarak, gerek İstanbul Valiliğine gerekse Bakanlığıma her hangi bir şikâyet intikal et
memiştir. 

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığının 19.3.1998 tarihli bahse konu genelgesi ile amaçlanın resmî 
daireler ile Hükümet Konağına yönelik terör eylemlerinin önlenmesidir. Başörtüsü ve türbanın bu 
genelge kapsamında değerlendirilmesi kesinlikle söz konusu değildir. 

16. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, teröre karışan sanık duruşmalarında yaşanan saldı
rı olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nıın ya
zılı cevabı (74996) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Ateş 
Ankara 

1. 21 Nisan 1998 günü sanık polislerin yargılandığı duruşma salonunda gazetecilere ve avu
katlara saldıran sivil polisler hakkında ne işlem yaptınız? 

2. Saldırgan sivil polisler görevli olarak mı duruşma salonundaydılar? 
3. Bu duruşmadan bir kaç gün sonra da Gazeteci Abdi İpekçi'yi öldürme olayı sanığı Oral Çe-

lik'in yargılanması sırasında da, Çelik'in korumaları tarafından gazeteci ve avukatların tehdit edil
mesi bir tesadüf müdür? Bu saldırganlar hakkında ne işlem yaptınız? 

4. Teröre karışan sanık duruşmalarında tehdit ve saldırıların olmaması için almayı düşündüğü
nüz yeni önlemler var mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2.6.1998 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/122922 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 8.5.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/4996-12629/30496 sayı

lı yazısı. 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Yapılan yargılama sonucunda emniyet görevlileri hakkında Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nce 
açıklanan mahkumiyet kararından sonra bazı görevlilerin gazeteci ve avukatları darp ettikleri iddi
ası üzerine soruşturma yapmak üzere Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş olup tahkikat halen de
vam etmektedir. 

Görev talimatında yazılı personel haricindekilerin istirahatli oldukları ya da mesaî bitiminden 
sonra yargılanmakta olan mesaî arkadaşlarının duruşmasını izlemek için mahkeme salonuna kendi 
istekleriyle gittikleri anlaşılmıştır. 

Adliyelerdeki önlemler için Valiliklerimiz genelgelerle uyarılmış ve gerekli talimatlar veril
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 
17. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Alîay'ın, Yurtdışı temsilciliklerinde yapılan işlemler karşılı

ğı alınan ücretlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/4997) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
M. Sıddık Altay 

Ağrı 
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Soru : 

Bakanlığınıza bağlı yurtdışı temsilciliklerimizde (Büyükelçilik, Konsolosluk vb.) bu ülkeler
de bulunan vatandaşlarımızın pasaport, vize, kimlik tasdiki gibi işlemlerinden belli bir ücret alın
maktadır. 

1. Toplanan bu ücretler hangi gelir kalemine kaydedilmektedir? 

2. 1997 yılında bu yolla elde edilen gelir ABD Doları bazında ne kadardır? 

3. Bu kaynak Türkiye'ye aktarılmış mıdır? 

4. 1997 yılı içerisinde bu şekilde toplanan paralardan yapılan harcamalar nelerdir? 
T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 25.5.1998 

Sayı: İMAD-2000-7934 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.5.1998 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-2/4997-12662/30565 sayılı yazıları 

İlgi'de kayıtlı yazıları ekinde bildirilen, Ağrı Milletvekili Sayın M. Sıddık Altay'ın 4 madde 
halindeki yazılı soru önergesine ilişkin yanıtların metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

İsmail Cem 
Dışişleri Bakanı 

Rapor 
Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilâtında konsolosluk hizmetleri yürüten Büyükelçilik Kon

solosluk şubeleri ile Başkonsolosluklarda tahsil edilen konsolosluk harçları ve değerli kâğıt bedel
lerinin bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin Ağrı Milletvekili Sayın M. Sıddık Altay'ın soru önerge
lerini içeren rapordur. 

Hukukî Dayanaklar: 

Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilâtında konsolosluk işlemlerinden alınan harçlar 2.7.1964 
tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, pasaport, nüfus cüzdanı ve uluslararası nüfus cüzdanı gibi değer
li kâğıtların satışları da 21.2.1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre yapılmaktadır. 

Sorulara Verilen Cevaplar: 
Soru 1 : Toplanan bu ücretler hangi gelir kalemine kaydedilmektedir? 
Bilindiği üzere Genel Bütçe Kanunu Devletin yıllık gelir ve gider tahminlerini göstermekle 

birlikte yapılacak gelir ve giderlere ilişkin Kanunların da uygulanmasına izin veren bir kanundur. 
Bu nedenle yılları bütçe kanunlarında olduğu gibi 1997 Malî Yılı Genel Bütçe Kanununa eklenen 
cetvellerden "Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler" başlıklı (C) işaretli cetvelde, gelire 
dayalı Kanunlarla birlikte 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu da yer 
almıştır. Bu yetki çerçevesinde Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklarca yapılan 
tahsilatlar yine 1997 Malî Yılı Genel Bütçe Kanuna ekli (B) işaretli Gelir Cetvelinin aşağıda gös
terildiği şekilde gelir kalemlerine Türk Lirası cinsinden gelir kaydedilmiştir. 

A) 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yapılan harç tahsilatı 
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(B) Cetvelinin 

Çreljr Kalemi Kodu Açıklama 
1373 Noter Harçları 
1374 Pasaport ve Konsolosluk Harçları 
1376 Diğer Harçlar 

B) 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre yapılan Değerli kâğıt satış bedeli 
2233 Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 

Soru 2 : 1997 yılında bu yolla elde edilen gelir ABD Doları bazında ne kadardır? 
1997 Malî yılında yukarıda belirtilen gelir tertiplerine yapılan toplam tahsilat Türk Lirası cin

sinden 7 267 893 127 000 TL. olup, bu tutar Bütçe Gelirlerinin ilgili gelir kalemlerine 1.1.1997 ta
rihli sabit kurlar üzerinden Türk lirasına çevrilip gelir kaydedilmiştir. Harçlar Kanununun verdiği 
yetkiye dayanılarak her yıl olduğu gibi 1997 yılında da Maliye Bakanlığınca belirlenen ABD Do
ları cinsinden sabit kur 104 000 TL'dir. Bu kura göre 1997 Malî yılında ABD doları cinsinden ya
pılan tahsilat 69 883 587,75 ABD Doları olmaktadır. 

Soru 3 : Bu kaynak Türkiye'ye aktarılmış mıdır? 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1997 Malî Yılında da tahsil edilen konsolosluk hâsılatı Türki

ye'ye aktarılmamıştır. Aktarılmasına da gerek bulunmamaktadır. Söz konusu hâsılat Bakanlığımız 
bütçesine konulan ödenekler karşılığında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve bu Kanun 
uyarınca çıkarılan Devlet Muhasebesi Yönetmeliği çerçevesinde Maliye Bakanlığı kontrolü ve ta
limatı altında kullanılmaktadır. İdarî harcamaların bir kısmı Türkiye'den transfer edilmeyerek bu 
şekilde kullanım sonucunda paranın transfer süresi de dikkate alındığında zaman kaybı önlenmek
le birlikte aynı zamanda yurtdışına döviz transferinin asgarî seviyede tutulması sağlanmaktadır. 
Söz konusu paranın Türkiye'ye aktarılması halinde ayrıca yabancı bankalara banka komisyonu üc
reti gibi bir ödemeyle karşılaşılacağı kuşkusuzdur. Buna ilave olarak 1997 yılı konsolosluk hasıla
tında tahsil edilen paralardan 22 ülkenin parası konvertibl, kalan diğer Ülkelerin paralan ise kon-
vertibl olmadığından Türkiye'ye transferi de mümkün olmamaktadır. 

Soru 4: 1997 yılı içerisinde bu şekilde toplanan paralardan yapılan harcamalar nelerdir? 
Dışişleri Bakanlığının 1997 Malî Bütçesine konulan ödeneklerden yurtdışına ait olan harcama

ları genellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası transferleri ile gerçekleşmektedir. Ancak kon
solosluk hasılatından karşılanabilecek tutarlar ise konsolosluk hasılatından ödenmektedir. 

1997 Malî Yılında konsolosluk hasılatından yapılan ödemeler aşağıda sunulmuştur. 
a) Özlük Hakları 
- Kadrolu personel aylıkları 
- Sözleşmeli personel ücretleri 

- Tedavi giderleri 

b) Diğer Cari Giderler 
-Yolluklar 
- Hizmet alımları 

- Tüketim mal ve malzeme alımları 
- Demirbaş alımları 
18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan 

yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 'nun yazılı cevabı 
(7/5010) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

6.5.1998 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır? 

.2. 1998 yılında Erzincan İli'ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla il
gili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle- ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanma
sı öngörülmektedir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 28.5.1998 

Bakan: 919 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13.5.1998 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12888 sayılı yazınız. ' 

İlgi yazı ekinde alınan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın 7/5010-12707 Esas No.lu 
yazılı soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın : Tevhit Karakaya 
Erzincan Milletvekili 
TBMM 

Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5010-12707 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1998 yılı Yatırım Programıyla ilgili olarak, 22.1.1998 gün ve 23238 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 1998 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde yer aldığı üzere, Bakanlığıma 1998 Malî Yılı Bütçesinden 1 590 
milyar TL, özelleştirme gelirinden 8 350 milyar TL. yatırım ödeneği ayrılmıştır. 

Erzincan İli ile ilgili Genel Bütçeden Bakanlığımca plânlanan veya yürütülen herhangi bir ya
tırım projesi olmadığından ödenek ayrılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

19. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 bütçesinden ayrılan ya
tırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'in yazılı ce
vabı (7/5017) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

6.5.1998 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır? 
2. 1998 yılında Erzincan İli'ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla il

gili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle- ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanma

sı öngörülmektedir? 
T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 2.6.1998 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/3553 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. İlgi : 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5017-12714/30697 sayılı yazınız. 
Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından hazırlanan "Erzincan İline 1998 yılı bütçe

sinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin" 7/5017 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca 
incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; 1998 Yılı Yatırım Programı 22.1.1998 tarih ve 23238 Mükerrer sayılı Resmî 
Gazete'de, "1998 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair" 97/10075 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak yayımlanmıştır. 

Buna göre, Bakanlığımız merkez birimlerinin 1998 yılı Yatırım Programında yer alan projele
rinin toplam ödenek miktarı 250 milyar TL. olup, Erzincan İlinde yatırım projesi bulunmamakta
dır. 

Bakanlığım bağlı kuruluşlarından, Sosyal Sigortalar Kurumunun 1998 Yılı Yatırım Progra
mında yer alan toplam ödenek miktarı 8,5 trilyon TL.dir. Bu miktarın 6.0 trilyon TL.si sağlık sek
törü, 2,5 trilyon TL. si ise diğer kamu hizmetleri (ticaret sektörü) için ayrılmış olup, Kurumun Er
zincan İlinde yapımı plânlanan bir projesi bulunmamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan yatırım projelerinin 
toplam ödenek miktarı 500 milyar TL.dir. Bu miktar içerisinde 1998 yılı fiyatları ile toplam proje 
bedeli 170 milyar TL. olan Erzincan hizmet binası inşaatı da yer almaktadır. Kurumca Erzincan in
şaatı projesi için 1998 yılında ayrılan ödenek miktarı 17.5 milyar TL. olup, söz konusu projenin ya
tırım programına göre 1999 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün ise 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan 
ödenek miktarı 6.1 trilyon TL.dir. Bu ödeneğin 100 milyar lirası Adana ve Şanlıurfa hizmet bina
ları için olup, kalan 6 trilyon liralık kısmı istihdam ve Eğitim Projesi ile İşgücü Yetiştirme Kurs fa
aliyetleri için ayrılmıştır. İşgücü Yetiştirme kursları için bu ödenekten Erzincan İline 9.5 milyar 
TL'sı ödenek ayrılmıştır. Kurumun Erzincan İlinde yatırım projesi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Nami Çağan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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20. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'mn, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan 

yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın yazılı cevabı (7/5021) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın İbrahim Gürdal tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

6.5.1998 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır? 
2. 1998 yılında Erzincan İli'ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla il

gili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle- ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanma

sı öngörülmektedir? 

T.C 
Turizm Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 29.5.1998 

Sayı: B.17O.HKM.0.0O.O0.0O./1170-17529 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İlgi : 13.5.1998 tarih ve 7/5021-12718/30701 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'ya 

ait yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1 - Bakanlığımız 1998 yılı yatırım bütçesi 

A - Genel Bütçeden : 4 Trilyon 100 Milyar TL. 

B - Özelleştirme Gelirlerinden : 1 Trilyon 920 Milyar TL. 
C - Toplu Konut Fonundan : 1 Trilyon 500 Milyar TL. 
olmak üzere Toplam : 7 Trilyon 520 Milyar TL.'dır. 
Her yıl yatırım programında yer almasına rağmen Toplu Konut Fonu ödeneği ödenek yetersiz

liği nedeniyle 1997 yılında ödenmediği gibi 1998 yılında da ödenemeyeceği Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının bila tarih ve B.D.2.D.015/008/586-695 sayılı yazısı ile bildirilmektedir. Özelleştir
me gelirlerinden Bakanlığımız bütçesine tahsisi öngörülen ödeneğin transfer işlemi, bugüne kadar 
gerçekleşmemiştir. 

2. Bakanlığımız 1998 yılı Yatırım Programında Erzincan İlinde Tercan Baraj Gölü Çevre Dü
zenlemesi, Girvelik Şelalesi Çevre Düzenlemesi ile yolunun iyileştirilmesi için 5 Milyar TL. öde
nek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Erzincan Valiliği emrine gönderilmesi amacıyla, 20.4.1998 tarihinde 
makam oluru alınmış, ödeneklerin Maliye Bakanlığınca serbest bırakılmasını takiben gönderile
cektir. 

3. Bakanlığınız 1998 Malî Yılı Bütçesi için teklif edilen ödenek aynen uygun görülmediğin
den, yeni yatırım faaliyetlerine başlanılmamakta, ancak, bütçe imkânları nispetinde eski yıllardan 
devam eden yatırımların tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

İbrahim Gürdal 
Turizm Bakanı 
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21. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

- Karaman-Merkez-Bostanözü Köyünün bazı sorunlarına, 

- Karaman-Merkez-Dereköyün bazı sorunlarına, 

- Karaman-Merkez-Beydili Köyünün bazı sorunlarına, 

- Karaman-Merkez-Çukurbağ Köyünün istinat duvarı ihtiyacına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (715025, 5027, 5028, 5029) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

5.5.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman-Merkez-Bostanözü köyünde 1985 yılında yapılmış olan pompaj tesisindeki devre 
dışı pompanın arızasının giderilmesi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 

2. Kanalizasyon şebekesi ne zaman realize edilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

5.5.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Dereköy'ün içme suyu yolu açılmıştır. Yalnız güzergâh çok taşlık olduğu 
için toprak hafriyat yapılamamıştır. Bu nedenle, borular döşendiği zaman açıkta kalacaktır. Ayrıca 
Dereköy-Gökçe köyleri arası yol, baraj altında kalmıştır. 

Sorularım şunlardır: 

1. İçme suyu borularının kapatılması konusunda Bakanlığınızca nasıl bir çözüm yolu düşünül
mektedir? 

2. Mezkur köyler arası yolun açılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

5.5.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Karaman-Merkez-Beydili köyünün yeterli olmayan içme suyu pompası ne zaman yenilene
cektir? 

2. Tarımsal Alt yapı (arazi toplulaştırma) projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda Bakanlı
ğınızca yapılan bir çalışma var mıdır? 

3. Beydili-Salur arası yolun tesviyesi ne zaman yapılacaktır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet BakanrSayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

5.5.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Çukurbağ köyünün girişindeki tehlikeli güzergâha, istinat duvarı ne zaman 
yapılacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.6.1998 

Sayı: B.02.0.014/031-1842 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Milletvekili Sn. Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenerek, söz konusu öner
geye ait cevaplar liste halinde yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. -
Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 

YAZILI SORU ÖNERGESİ LİSTESİDİR 

Konusu 
Karaman-Merkez-Bostanözü köyü pompaj 
tesisindeki pompanın arızasının giderilme
si ve kanalizasyon şebekesi ne zaman reali-
ze edilecektir? 

Karaman-Merkez-Dereköyün içmesuyu 
borularının kapatılması için bir çözüm yolu 
düşünülmekte midir? 

Mezkûr köyler arası yolun açılması ne zaman 
gerçekleşecek? 
Karaman-Merkez-Beydili köyünün içme
suyu pompası ne zaman yenilenecek, Arazi 
Toplulaştırma ile ilgili çalışma var mıdır? 
Beydili-Salur yolunun tesviyesi ne zaman ya
pılacak? 

Açıklamalar 
Köy arazilerine sulama suyu temini için 1958-
1965-1968 yıllarında ve 1988 yılında Bucakkış-
la köyü ile birlikte proje uygulanmıştır. Pompa
nın tetkiki için Bölge Müdürlüğüne talimat veril
miştir. Kanalizasyonla ilgili 1998 yılı çalışmaları 
tamamlanmış olup, 1999 yılı tekliflerinde değer
lendirilmeye çalışılacaktır. 

İçmesuyu sorunu 1996 yılında tamamlanmış olup 
YYS'nin içmesuyu işi devlet-vatandaş işbirliği ile 
devam etmektedir. Dereköy-Gökçe yolu yol ağı
mızda yer almamaktadır. 
Köyün içmesuyu pompası yeterli olup, amacına 
uygun kullanılmadığı tespit edilmiştir. Arazi tapu-
laştırma işinin birincisi 3618 Ha.'lık alana hizmet 
götürecek olan Karaman-Merkez Osmaniye ve 
Kılbasan projesidir. 1998 yılı ödeneği 50 Milyar 
Genel Bütçe 10 Milyar Özelleştirme fonu olup, 
60 Milyardır. Proje ihale edilmiş olup, devam et
mektedir. İkinci proje 1998 yılı yatırım progra
mına yeni alınan Karaman-Merkez-Beydilli pro
jesidir. 1998 yılı ödeneği 10 Milyar Genel Bütçe 
50 Milyarı özelleştirme fonundan olmak üzere 
60 Milyardır. Proje ve ihale çalışmaları devam 
etmektedir. Beydilli-Salur köyyolu ağımızda yer 
almamaktadır. 
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Karaman-Merkez-Çukurbağ köyünün girişin- Köyün girişindeki güzergâhın istinat duvarı ya-
deki güzergâha istinat duvarı ne zaman yapı- pılmıştır. 
lacak? 

22. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın 'in, Siirt Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde çalı
şan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazdı cevabı (715032) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını delaletlerinizle arz ederim. 
Saygılarımla 

Ahmet Nurettin Aydın 
Siirt 

Siirt Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin kadrolaştırılmalarına ilişkin uy
gulama, Siirt'te keyfi uygulamalarla kendini göstermiş ve halkımızın yoğun tepkisi ile karşılanmış
tır. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün sözkonusu uygulamaları konusunda halkımızın Sn. Hüküme
timizden sormamı istediği sorularım şunlardır : 

1. Mevsimlik işçilerin bir kısmını kadroya alıp, bir kısmını kapı dışarı bırakmak hangi sosyal 
devlet anlayışı ile bağdaşır? 

2. Mevsimlik işçilerin bir kısmı kadroya alınırken hangi yasal kriterler ölçü olarak alınmıştır? 
3. Kadroya alınacak işçilerin seçiminde döviz cinsinden rüşvet alındığı iddiaları doğru mudur? 
4. 3-5 yıllık hizmeti olanlara kadro verilirken, 10-15 yıl hizmeti bulunanların işine son veril

diği doğru mudur? Şayet doğru ise bu uygulamanın hukukî mesnedi nedir? 
5. İhtiyaç sahipleri dururken bazı ailelerden birden fazla işçiye kadro verildiği doğru mudur? 
6. İl Müdürlüğü yetkililerinin ve sendikacıların kendi dost ve akrabaları olan işçileri kayırdık

ları iddiaları doğru mudur? 
7. Şantiyede iş başında iken, terör örgütü tarafından kaçırılan ve ölümden dönenlere bile kad

ro verilmediği doğru mudur? 
8. İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine yararlı olacak elemanları tercih ettiklerini söyleme

lerine rağmen, aydan aya maaş alan bankamatik işçilerinin kadroya alındığı iddiaları doğru mudur? 
9. Köy Hizmetleri Siirt İl Müdürlüğünün sözkonusu uygulamaları hakkında Siirt halkının ka

fasındaki mefhumları gidermek ve sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapmak üzere Siirt'e mü
fettiş göndermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.6.1998 

Sayı: B.02.0.014/031.1842 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12882 sayılı yazınız. 
Siirt Milletvekili Sn. Ahmet Nurettin Aydın'ın yazılı soru önergesi incelenerek, sözkonusu 

önergeye ait cevaplar yazımız ekinde gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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Konusu 
Siirt Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin 
kadrolaştırılmasma ilişkin keyfi uygulamalar halkın tepkisine 
yol açmıştır. Bunlara ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

Açıklamalar : 

1. 4 Nisan 1998 gün ve 23307 say 
giren 4359 sayılı Kanunun geçici 7 n 
Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spo 
hizmetler sınıfı kadrolanndaki elem 
lara; Köy Hizmetleri Genel Müdürlü 
statüsünde azamî 7 ay ve daha a 
ihtiyaç fazlası olarak tespit edilenle 
ren 30 gün içinde yazılı olara 
Memurları Kanununda belirtilen 
1.1.1998 tarihinde 40 yaşından gün 
lise ve dengi okul mezunu olmal 
etmeleri ve Millî Eğitim Bakanlığ 
merkezî sınavı başarmaları kaydıyla 
kullanılmasına izin verilen ya 
öngörülmektedir. 
Bu uygulama ile mevsimlik işçi 
kapıdışarı bırakmak gibi bir anlayış 
2. Ünitelerin mevcut makina parkla 
talepler ve sosyal tesislerdeki iş 
mevsimlik işçi kontenjanları tespit 
Verilen kontenjanlar doğrultusund 
işçilerin tespiti halen yürürlükte bu 
7 nci Dönem Toplu- iş Sözleşmesi 
gereğince, 2 işveren 1 işçi temsil 
tarafından yapılmıştır. 
İhtiyaç listelerinin dışında kalan 
Bakanlığının 31.5.1998 tarihinde 
başvuruda bulunmuştur. 

İhtiyaç listelerinde yer alan mevsi 
itibaren işbaşı yaptırılmıştır. 



Konusu Açıklamalar 
İhtiyaç listelerinin dışında kalan v 
hükümlü, sakat ve askerlik dönüşü 
başlatılmalarıyla ilgili çalışmalar de 
Mevsimlik işçilerin daimi işçi kad 
uygulama ile teşkilâtımızda kalan g 
daha uzatılması hedeflenmektedir. S 
memuru kadrolarına atanmaları öng 
3. Çalışmalarına ihtiyaç duyulan me 
çeşitli iddiaların ortaya atıldığı duy 
minde döviz cinsinden rüşvet alındığ 
4. 3-5 yıl hizmeti olanların teşkilâtt 
dışı tutulması komisyon üyelerinin t 
5. Bir aileden birden fazla işçinin ih 
hilindedir ve yine komisyon üyeleri 
6. İl Müdürlüğü yetkililerinin ve ken 
ve listelere aldıkları yönünde iddiala 
le gidilmektedir. 

7. Şantiyede görev başında iken te 
dönenlerin bile ihtiyaç listelerine alı 
8. Teşkilât bünyesinde kalan mevs 
matik işçileri olmaları kesinlikle en 

9. Köy Hizmetleri Siirt İl Müdürlü 
iddia olduğu takdirde konu inceletti 
iddialar araştırılacaktır. 
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23. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay 'in, bazı vakıfların zorunlu olarak bağış topladıkları id

diasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5033) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
M. Sıddık Altay 

- Ağrı 
Soru: • . - ' . . 
1. Bakanlığınıza bağlı birimler (Adliye Teşkilâtları, Adlî Sicil ve İstatistik Gen. Md. vs.) bün

yesinde ne kadar vakıf bulunmaktadır? 
2. Bu birimlerce yürütülen kamu hizmetleri için vatandaşlardan sözkonusu vakıflara zorunlu 

bağış kesilmektedir. (Örneğin sabıka kaydı, iyi hal belgesi vb. almak isteyen vatandaşlardan bu va
kıflara zorunlu bağış adı altında oldukça yüksek ücretler kesilmektedir.) Bu şekilde zorunlu bağış 
toplanması yasalara uygun mudur? 

3. 1997 yılı içerisinde bu vakıfların elde ettiği gelir ne kadardır? 
4. Elde edilen bu kaynaktan aynı yıl içerisinde yapılan harcamalar nelerdir? 
5. Bu vakıflara ait bağış makbuzu olmadan ilgili birim amirleri tarafından vatandaşların işle

ri görülmemektedir. Bu vakıflara yapılacak bağışların zorunlu olmaktan çıkarılması yolunda Ba
kanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 28.5.1998 

Bakan: 917 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13.5.1998 tarihli, A.01.0.GNS.0. 10. 
00.02-12888 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm 7/5033-12730 Esas No.'lu yazılı 
soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın M. Sıddık Altay 

Ağrı Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5033-12730 Esas No.'lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Türk Kanunu Medenîsinin 73 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre kurulmuş olan Adalet 
Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Ankara 10 uncu Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.7.1981 gün ve E 
: 1981/452,K: 1981/399 sayılı tescile dair kararının Resmî Gazetenin 15.7.1981 tarih ve 17401 sa
yılı nüshasında yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. 

Özel hukuk tüzel kişisi olan sözkonusu vakıf, Türk Kanunu Medenîsinin 78 inci maddesi ge
reğince Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tâbi olduğundan, soru önergesine konu olan hu
suslarla ilgili bilgilerin adı geçen genel müdürlükten temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar, Palu Baltası, Maden Ha-

tunköy Barajları projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur 
Ersiimer'in yazılı cevabı (715052) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümcr tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 7.5.1998 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Elazığ-Kovancılar, Palu Baltası, Maden Hatunköy Barajları 3 yıldır yatırım programına teklif 
edildikleri halde ne yazık ki bugüne kadar bu projeler gerçekleşmedi. Elazığ için çok büyük önemi 
olan bu projeler: 

1. Ne zaman gerçekleşecek? 

2. Gerçekleşecek ise bu yıl ihaleleri yapılacak mı? 
T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 1.6.1998 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-766-8734 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12898 sayılı yazısı. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un tarafıma tevcih ettiği ve TBMM İç Tüzüğü

nün 99 uncu Maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/5052-12776 esas no. lu yazılı soru 
önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cumhur Ersümer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

(7/5052-12776) 
Elazığ-Kovancılar, Palu Baltası, Maden Hatunköy Barajları 3 yıldır yatırım programına teklif 

edildikleri halde iıe yazık ki bugüne kadar bu projeler gerçekleşmedi. Elazığ için çok büyük önemi 
olan bu projeler: 

Soru 1 : 
Ne zaman gerçekleşecek? 
Soru 2 : 
Gerçekleşecek ise bu yıl ihaleleri yapılacak mı? 
Cevap 1,2: 

DSİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları arasında Elazığ-Kovancılar ile ilgili bir proje bulun
mamaktadır. Ayrıca, yöreye en yakın proje Elazığ-Kanatlı projesidir. Elazığ il sınırları dahilindeki 
Elazığ-Kanatlı projesi DSİ Genel Müdürlüğümüzce inşa edilerek önceki yıllarda işletmeye açılmış 
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olan Palu-Kovancılar projesinin 3 üncü kademesi olarak geliştirilmiş olup, proje kapsamındaki 
Gevla çayı üzerinde yapılması planlanan Kanatlı barajında depolanacak 44.3 milyon m3 su ile De
mirci ve Kuşçu ovalarında 4911 hektarlık alanın sulanması hedef alınmıştır. DSİ Genel Müdürlü
ğünün 1998 yılı yatırım programına tarım sektöründen 1 milyar TL ödenekle yeni proje olarak alı
nan sözkonusu projeye başlanılabilmesi Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının iznine ve yeter
li finansmanın sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan; Elazığ-Baltaşı projesi kapsamında Palu İlçesinin güneyinde Caro çayı üzerin
de yapılması öngörülen Hamzabey barajında depolanacak 55, 5 milyon m3 sudan Baltası ovasında 
4 367 hektarlık alanın ve Elazığ-Hatunköy projesi kapsamında ise Behramaz Çayı üzerinde yapıl
ması planlanan Hatunköy barajında depolanacak 72 milyon m3 su ile de Behramaz ovasındaki 3 
554 hektarlık alanın sulanması sağlanacak olup, kesin proje çalışmaları sürdürülmektedir. Her iki 
proje de 1998 yılı yatırım programımıza teklif edilmiş, ancak programa alınamamıştır. Sözkonusu 
projeler imkânlarına bağlı olarak 1999 yılı yatırım programına teklif edilecektir. 

25. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara'nın yazılı cevabı (7/5069) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.5.1998 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır? 
2. 1998 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla ilgi

li özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle- ne kadardır? 
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanma

sı öngörülmektedir? 
T,C. 

Devlet Bakanlığı 28.5.1998 
Sayı : B.02.0.016/00480 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.5.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5069-12817/30827 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla talep edilen Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın vermiş olduğu yazılı so

ru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Dr. Burhan Kara 
Devlet Bakanı 

— Bakanlığıma bağlı Denizcilik Müsteşarlığının 1998 yılı Yatırım Ödeneği 200 000 000 000 
TL. dir. Denizcilik Müsteşarlığı yatırımcı bir kurulmuş olmadığından Erzincan İli sınırları içerisin
de herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 

— Bakanlığıma bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1998 Malî Yılı Bütçe 
Ödeneği 8 610 000 000 000 TL. dir. Yatırım Ödeneği 930 000 000 000 TL. dir. Bunun 343 500 
000 000 TL'si malzeme, alet-cihaz için, 586 500 000 000 TL'si inşaat yatırımı için ayrılmıştır. 

1998 Malî Yılı Erzincan ve çevresinin inşaat yatırımı tamam olduğu için sadece, alet-cihaz 
için 10 000 000 000 TL bina büyük onarımı için 10 000 000 000 TL ödenek olmak üzere toplam 
20 000 000 000 TL harcama yapılması planlanmıştır. 
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26. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline 1998yılı bütçesinden ayrılan 

yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işılay Saygın'in yazılı cevabı (7/5070) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.5.1998 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır? 

2. 1998 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla ilgi
li özerk bütçeli daireler ve yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanma
sı öngörülmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.6.1998 

Sayı: B.02.0.006/00863 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5070-12818/30828 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafın

dan verilen yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda sunulmuştur. 

Cevap: 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile Kadının Statü
sü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bakanlığım bağlı kuruluşlarıdır. 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1998 Malî Yılı Yatırım Bütçe Ödeneği 1 Trilyon 
200 Milyar TL.'dır. 

- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 1998 Malî Yılı Yatırım Ödeneği 95 000 000 000 TL 
(Doksanbeş milyar)'dır. 

- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün 1998 Malî Yılı Yatırım Ödeneği 55 000 
000 000 TL (Ellibeş milyar)'dır. 

2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, Genel Bütçeden 1998 Yılı Yatırım Projeleri için 
ayrılan 1 trilyon 200 milyar TL'nın 675 Milyar TL. sı 313 Kadastro Müdürlüğü ve 144 Kadastro 
Şefliğince yürütülmekte olan 94K0300060 Proje numaralı Kadastro Projesine ayrılmıştır. Erzincan 
Kadastro Müdürlüğüne 14 km- kadastro yapımı. 1 600 adet değişiklik işlemi, (1510 parsel-4 170 
dönüm) 2859 Sayılı Yasa Uygulaması (Yenileme), (1 800 parsel-23 000 dönüm) ilk tesis kadastro 
yatırımlarına karşılık 2 milyar 30 milyon 230 bin TL. ödenek öngörülmektedir. 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığınca 
1998 Malî Yılında Erzincan İline yatırım ödeneği ayrılmamıştır. 

3. Yine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastro hizmetleri yıllık programlar şeklin
de düzenlenmekte olup, Erzincan Kadastro Müdürlüğünde aşağıda belirtilen çalışmalar yıl sonun
da bitirilmeye çalışılacaktır. 
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14 km2 kadastro, 1 600 adet değişiklik işlemleri, (1 510parsel-4 170 dönüm) yenileme, (1 800 

parsel-23 000 dönüm) ilk tesis kadastrosu. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Işılay Saygın 
Devlet Bakanı 

27.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'mn, Erzincan İline 1998yılı bütçesinden ayrılan 
yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu 'nun yazılı cevabı (7/5072) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.5.1998 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır? 
2. 1998 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla ilgi

li özerk bütçeli daireler ve yatırımlar -projeleri itibariyle- ne kadardır? 

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanma
sı öngörülmektedir? 

T.C. 
Başbakanlık 

Gümrük Müsteşarlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 29.5.1998 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.03.078-14-016995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 20.5.1998 tarihli, 30830 sayılı yazısı. 
İlgi yazı konusu, Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'mn 7/5072-12820 esas no. lu 

soru önergesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
1. Gümrük Müsteşarlığının 1998 Malî Yılı Yatırım Bütçesi 700 (yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri) harcama kaleminde öz kaynaktan 200 000 000 000 TL ve özelleştirme gelirlerinden 
1 350 000 000 000 TL olmak üzere toplam 1 550 000 000 00 TL ödenek yer almaktadır. 

2. 1992 yılında Erzincan İlinde yaşanan deprem felaketi sonucu Erzincan Gümrük Müdürlü
ğü hizmet binasının kullanılamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle Erzincan Gümrük Müdür
lüğünün faaliyetine ara verilmiştir. 

Erzincan Valiliğince 27.2.1997 gün ve 103 sayılı yazı ile; yer temini ve diğer yönlerden ge
rekli desteğin sağlanacağı belirtilerek, Erzincan Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçirilmesi talep 
edilmiştir. 28.3.1997 gün ve 97/42 sayılı olur ile yer temini ve diğer altyapı ihtiyaçlarının Erzincan 
Valiliği tarafından karşılanmasını müteakip 3'üncü sınıf Erzincan Gümrük Müdürlüğünün faaliye
te başlaması uygun görülmüştür. Adıgeçen valilik tarafından, bugüne kadar hizmet mahalli temini 
ile diğer ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle faaliyete geçirilememiştir. 

Erzincan Gümrük Müdürlüğünün faaliyette bulunmaması nedeniyle, Gümrük Müsteşarlığının 
1998 Malî Yılı Yatırım Bütçesinden herhangi bir ödenek tefriki öngörülmemiştir. ; 

Bilgilerine arz ederim. 
Rıfat Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 
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28.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
- Ortaöğretim öğrencilerinin Millî Kütüphaneye alınmamasının nedenine, 
Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun; 
- Bursa Diyanet Kültür ve Eğitim Sitesi inşaatına, 
İlişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'in yazılı cevabı (7/5078, 7/5084) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 7.5.1998 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Lise ve altındaki okul öğrencilerinin Millî Kütüphaneye alınmamalarının sebebi nedir? 
2. Bu yasak ne zamana kadar devam edecektir? 
3. Daha geniş araştırmayı gerektiren dönem ödevlerini alan öğrenciler, diğer kütüphanelerde 

tatmin edici bilgi bulamazlarsa ne yapacaklardır? Millî Kütüphaneden faydalanamayacaklar mıdır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak yanıtlan
dırılmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Yüksel Aksu 

Bursa 
İlimizde inşaatına devam edilmekte olan Diyanet Kültür ve Eğitim Sitesi inşaatı hangi durum

dadır? Yapımına devam edebilmesi için gerekli ödenek ayrılmış mıdır? 
T.C. 

Kültür Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 2.6.1998 
Sayı :B.16.0.APK.O.12.00.01.940-203 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 20 Mayıs 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10 . 
00.02-12982 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/5078 esas no. lu "Ortaöğretim Öğrencilerinin Mil
lî Kütüphaneye alınmamasının nedenlerine ilişkin" (EK-1) ve Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Ak
su'nun 7/5084 esas no. lu "Bursa Diyanet Kültür ve Eğitim Sitesi inşaatına ilişkin" (EK-2) yazılı 
soru önergelerinin cevaplan ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
i M. İstemihan Talay 

Kültür Bakanı 
Cevap 1. Millî Kütüphane, 1950 yılında çıkarılan kuruluş kanununda da belirtildiği üzere 

"millî kültür araştırmalarını mümkün kılmak, lıer türlü bilim ve sanat araştırmalarını kolaylaştır
mak..." amacıyla kurulmuş olan, millî araştırma merkezi ve millî arşiv niteliği taşıyan bir derleme 
kütüphanesidir. 

Bilimsel ve sanatsal araştırma yapan bilim adamı ve araştırmacılara kaynak ve ortam sağla
makla yükümlü olan millî Kütüphanenin en önemli işlevlerinden birisi de, geçmişin ve bugünün 
bilgi kaynaklarını gelecek nesillere aktarmaktır. 
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Halk, çocuk, üniversite vb. kütüphanelerinden yararlanması gereken okuyucu gruplarının mil

lî kütüphaneden yararlanması durumunda, bilim adamlarına verilecek enformasyon hizmetinin ka
litesi düşebileceği gibi, bilgi kaynaklarının aşırı yıpranmasına da sebebiyet verebilecektir. 

Bu nedenle millî kütüphaneden kimlerin hangi koşullarda yararlanacağı 4 Şubat 1985 tarih ve 
18656 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan "Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Yönetmeli
ği" nde tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5 inci Maddesi Millî Kütüphaneden yararlanma koşulla
rını anlatır. Bu madde aşağıda belirtildiği gibidir. 

"Kütüphane Kolleksiyonundan Yararlanma" 

Madde 5. Kütüphaneden Yükseköğretim Kurumu mensupları, öğretim üyeleri, üniversite ve 
yüksekokul öğrencileri, devlet memurları, ordu mensupları, emekliler ve araştırmacılar yararlana
bilir. Yabancı uyrukluların kütüphaneden yararlanması; Dışişleri Bakanlığınca, araştırma yapabile
cekleri konusunda verilen olumlu görüş ve izne bağlıdır. 

Cevap 2. Bu uygulama, millî kütüphanenin amaç ve işlevleri doğrultusunda devam edecektir. 
Çünkü millî kütüphanenin diğer kütüphanelerin amaç ve işlevlerini gerçekleştirmelerindeki yeter
sizlikler nedeniyle doğan boşluğu doldurması sözkonusu olmamalıdır. 

Cevap 3. Dönem ödevleri, bilimsel araştırma olarak kabul edilmeyeceğinden, öğrencilerin 
okul ve halk kütüphanelerine yönlendirilmesi kaçınılmazdır. Ayrıca, bir ortaöğretim öğrencisinin 
yapacağı araştırmalar için herhangi bir halk kütüphanesinin kaynaklarının yeterli olacağı bilinmek
tedir. 

Çünkü Türkiye'de her türlü baskı usulleriyle basılıp neşredilen yayınlardan eş nüsha, 2527 sa
yılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu uyarınca Ankara Millî Kütüphane, Ankara Adnan 
Ötiiken İl Halk Kütüphanesi, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi ve İzmir İl Halk Kütüphanesine gönderilmektedir. Dolayısıyla Millî Kütüphanedeki yayınla
rın hepsi bu kütüphanelerde mevcuttur. Ortaokul ve lise öğrencileri bu kütüphanelerden yararlana
bilirler. 

Cevap 1. Bursa'da yapılmakta olduğu bildirilen Diyanet Kültür ve Eğitim Sitesi, Bakanlığı
mızın yatırım programında, bulunmamakta olup, malî katkı da yapılmamıştır. İnşaatı hakkında da 
Bakanlığımızda herhangi bir bilgi mevcut değildir, 

29.- Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu 'nun, Bayburt İlindeki mahallî idarelere yapılan yar
dımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/5094) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 

Suat Pamukçu 
Bayburt 

Sorular : 
1. Son 4 yılda Bayburt İline mahallî idarelere yapılan yardımların tutarı nedir? 
2. Son 4 yılda Bayburt il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarına ayrı ayrı yapılan yardımların 

tarihleri ile tutarları nedir? 
3. Son 4 yılda Bayburt İli Özel İdaresine yapılan yardımların tarihleri ile tutarları nedir? 
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•T.C. 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 1.6.1998 

Sayı: B.07.0.BMK.011.600/8116 
. Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.5.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.O. 10.00.02-7/5094-12859/30941 sayılı yazınız. 
Bayburt Milletvekili Sayın Suat Pamukçu'nun 7/5094 esas no'lu yazılı soru önergesinde yer 

alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 
Bakanlığımız bütçesinin "Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler" tertibinden, Bay

burt İline 1994-1998 döneminde yapılan yardımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
(Milyon TL) 

Merkez 
1994 -
1995 -
1996 19.000 
1997 30.000 
1998 -
TOPLAM 49 000 

İl£e 
600 

7.350 
6.500 

26.000 
8.500 

48 950 

Belde 
600 
930 

7.275 
33.500 
9.000 

51 305 

Belediye 
Toplamı 

1.200 
8.280 

32.775 
89.500 
17.500 

149 255 

11 Özel 
İdaresi 

-
10.000 

— 
— 
— 

10 000 

Toplam 
1.200 

18.280 
32.775 
89.500 
17.500 

159 255 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zekeriya Temizel 

Maliye Bakanı 
30. - Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman Ermenek-Balkıısan Köyündeki Ka-

ramanoğlu Mahmut Bey Türbesinin restorasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemi-
han Talay'ın yazılı cevabı (7/5105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 11.5.1998 
Abdullah Özbey 

Karaman 
Karaman-Ermenek-Balkusan Köyümüzde bulunan Karamanoğlu Mahmut Bey Türbesi ne za

man restore edilecektir? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 2.6.1998 

Sayı : B. 16.0.APK.0.12.00.01.940-204 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MUD.'nUn 25 Mayıs 1998 gün ve A.Ol.O.GNS.O. 

10.00.02-12873 sayılı yazısı. 
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Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey'in "Karaman-Ermenek-Balkusan Köyündeki 

Karamanoğlu Mahmut Bey Türbesi'nin restorasyon ihtiyacına" ilişkin Bakanlığıma yöneltilen 
7/5105 esas no'lu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sözkonusu türbe Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olduğundan restorasyonunun 
Bakanlığımızca yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. İstemihan Talay 

Kültür Bakanı 

!@İ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
96 NCI BİRLEŞİM 2 . 6 . 1998 SALI Saat : 15.00 

_ _ _ _ _ _ ^ ^ 1 _ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

' 2 ; 
ÖZEL GÜNDEMDE YEM ALACAK İŞLER 

1. — Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz .ve 55 arkadaşının, Devlete ait pul, 
zarf ve etiketleri özel amaçlada kullanmak suretiyle TÜGSAŞ'ı haksız ve keyfî ola
rak zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uy
duğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Mustafa R. Taşar hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/20) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1998) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

2. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleş'im Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımı
zın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi ve (10/25) Esas Numaralı Meclis Araştırma
sı Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 27.5.1998) 

• 3 ; 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

— I ~-
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

' 1< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

3< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

4a — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

6. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alman bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

7. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
" / • ' • . 

sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

8. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

% — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

10.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

12. — 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 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

131̂  — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

14- — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

15. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

17. —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

19. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20< — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarınla araştırılarak alınması gereken 
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tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

21lı — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

22< — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

23< —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük, ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

24. — izmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

25, —Balıkesir Milletvekili ismail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

2d< — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

27i — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarım tespit etmek ve daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

28, —Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

29,, — Sivas Milletvekili A'bdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 

— 4 — 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

30. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

. 31'< — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

32, —; Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Înceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

34< — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

35. —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

36., — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarım ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

37. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

38, — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilâtı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilâtça 
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toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 1Ö5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

39. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

40. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin haç organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

41', — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

42< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının' araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

43. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasımn belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

44, — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

45, — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

46. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

_ 6 — • 
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47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

48. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

49. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP tdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

50. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) , 

51. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

52. - - Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

53. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

54., — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

53, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
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belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

56, — İstanbul Milletvekili I-Ialit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nm içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

57a — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

58̂  — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahniet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

59. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

ööj, — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

61'H —Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

62. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

63^ — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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64. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı ve .23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

65< — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

66, — İzmir Milletvekili Veli Aksdy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

67. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

68* — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gerekecu tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

69 < — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

70H — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

71'< — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa 
usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

72, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 
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73, — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

74, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

75, — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

7â< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili 
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

77, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

78. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

79., — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

80. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

81 j — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki 
sorunların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/128) 
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82, — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

83. — Bartm Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz 
de meydana gelen şiddet olaylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

84,—Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

85. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 

86, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık 
örtülü Ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

871 — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

88, — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan 
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileşti
rilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/136) 

89, — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

90, — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 
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91'< — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

92. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde 
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. — îzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele 
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 

94. — Diyarbakır Milletvekili SebgetulJah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

95. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı 
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

96,'— Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

97. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev, 
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk 
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

98. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

99» — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker 
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/146) 
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100. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının, İzmir Körfezinde ya
şanan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147) 

1011. — İçel Milletvekili Mustafa Istemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

102< — Samsun Milletvekili Biltekin özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel 
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

103. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

104. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdür-
lüğü'nce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

105< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve iç Batı 
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

10Ö. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

107, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan 
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması Önergesinin oylanması sırasında sahte oy 
kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

108. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 
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109« — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

llOj —İzmir Milletvekili Metin öney ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

111'H -—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. —Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber ve 20 arkadaşının, Balıkesir ilinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

113, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

114< — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.İ.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

115. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, Sayısal loto 
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

116. — İzmir Milletvekili Dirgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin 
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 

İİ7S — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.K. sınavıyla 
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla 

, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 
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118. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyo
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

119. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının, Çernobil kazası
nın yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

120. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve 
keyfi davranıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/177) 

121. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 57 arkadaşının, Fiskobirlik yöneti
mince usulsüz fındık satışı yapıldığı iddialarının araştırarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

122. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ve 49 arkadaşının, Doğu Türkistan'da 
yaşanan son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

123. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kastamonu Mil
letvekili Murat Başesgioğlu'nun, kamu personel rijiminin daha adil, dengeli ve çağdaş 
bir yapıya kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

124. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 31 arkadaşının, Avrupa'daki va
tandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıların nedenlerinin araştırılarak ,alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

• I23i—Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, Balkanlar ve 
Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/12) 

126. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, D.H.M.İ'nce ger
çekleştirilen bazı ihaleler ile Antalya Havalimanı ve Yeni Dış Hatlar Terminal Binası 
ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/181) 
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127. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 46 arkadaşının* Türk Devletleri ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

128,—Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul - Çatal
ca - Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiy
le bir firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184) 

129.1 — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 23 arkadaşının, NATO genişlemesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

130. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

131V— İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ
tının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

132, — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, «itirafçı» kişilerle istih
barat örgütleri ve kolluk güçleri arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

133y—Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevleviha-
nesi'nde meydana gelen yangın nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korun
ması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) . 

134, — Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin ve 22 arkadaşının, yüksek öğrenim 
için yurt dışına gönderilen öğrencilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

135, —Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 24 arkadaşının, Batman İli
nin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 
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136. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 24 arkadaşının, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesince yapılan reklam işleri ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk olup olma
dığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

137. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194) 

138. — İçel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, İçel İlinin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/195) 

139.—Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Makina Ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge
len facianın nedenleri ve yapılacak yardımları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/196) 

140. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 30 arkadaşının, YÖK ta
rafından yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlara denklik belgesi verilmesinde 
haksızlık yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

141'. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 20 arkadaşının, bazı mal ve 
hizmetlere yapılan son zamlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

142. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan 
Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

143. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul'da meyda
na gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

144. — Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde 
kadro verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

— Tl — (96 ncı Birleşim) 
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145, — DYP Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel 
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ziraat 
Bankasınca tarımsal kredi faiz oranlarının arttırılmasının bankanın kârlılık duru
mu ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 1.04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/202) 

146. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 arkadaşının, TBMM'nde 
geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde kadro ve
rildiği ve usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

147. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 arkadaşının, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimi öngören Kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204) 

148. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 22 arkadaşının, partizanca atamalar 
yapıldığı iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

149a — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 arkadaşının, İstanbul'da mey
dana gelen su baskınının nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

150. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 26 arkadaşının, Şanlıurfa Tünel
leri inşaatının gecikmesinin nedenlerini araştırarak hizmete açılabilmesi için alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

15i1., —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

152. — Trabzon Milletvekili Kenialettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/209) 

153. —Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı şirketlerin bazı basın kuruluşlarına kaynak aktar-
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dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

154. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre 
Suriye ile sınırımızın bugünkü durumunun tespit edilmesi ve Suriye'de arazisi bu
lunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Anayasanın 98 nci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan 
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında savurgan
lık yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/212)_ 

15(3, — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, zarar gören çiftçi
lerin desteklenmesiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

157̂  — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, enerji darboğazı
nın boyutları ile üretim, dağıtım ve iletimden kaynaklanan enerji kayıplarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/214) 

158. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

159.; — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 66 arkadaşının, din görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

160. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, YÖK ve Başkanı 
hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 

161. — İstanbul Milletvekili Altan öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık ya
pılaşmanın çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

162. —Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ye 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğ
renci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

163. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde mey
dana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün .104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi (10/220) 

164. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ndc mevzuata aykırı uygulamalar 
yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana-
yasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

165. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, İran ve Türkmenis
tan'dan doğalgaz alınması projelerinin geciktiği iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

I664 — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'tan ya
pılan mazot ticareti ile ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önerges (10/223) 

1671 — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 30 arkadaşının, Türk Hava Kurumu 
yönetimi hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/224) 

168. —Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, SEKA'nın sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/225) 

169..— İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 20 arkadaşının, Devlet içinde varoldu
ğu iddia edilen yasadışı örgütlerin eylemleri ile güvenlik ve istihbarat birimlerinin 
sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

17Ö. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, sınır ticaretinin 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 
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171. — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 20 arkadaşının, Alanya'da meydana 
gelen sel felaketinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

172. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 32 arkadaşının, «Bedelsiz Ithalat»la 
ilgili reklâm ihalelerinde yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

173., — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 19 arkadaşının, Mardin İlinde to
humluk dağıtımı ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

174< —Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, TEKEL'in özel
leştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

175. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 20 arkadaşının, TEKEL'in 
özelleştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/236) 

176. — Batman Milletvekili Musa Okçu ve 31 arkadaşının, TPAO ve TÜPRAŞ'ın 
içinde bulunduğu durumun araştırılarak daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/237) 

177. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik 
mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/18) 

178. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 24 arkadaşının, TEAŞ Santralleri 
ve TEDAŞ dağıtım tesisleri ihaleleriyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

179< — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, Türkiye'den yasa
dışı yollarla İtalya'ya kaçış olaylarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin lönergesi (10/239) 
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180d —Tokat Milletvekili Bekir Sobacı ve 22 arkadaşının, Karadeniz Bölgesinde 
meydana gelen terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

181., — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz ve 40 arkadaşının, sekiz yıllık ke
sintisiz temel eğitim uygulamasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

182. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun 
sağlık sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

183j — Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 22 arkadaşının, kamu yöneti
cilerinin başarısını etkileyen faktörlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

184. — • Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 20 arkadaşının, kamu yö
neticilerinin sık sık görevden alınmalarının sakıncalarının araştırılarak yapılması ge
rekli yasal ve idari düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/244) 

185. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizması
nın sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

186. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 23 arkadaşının, gençliğin sorunları ve 
uygulanan gençlik politikaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

187. —Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 48 arkadaşının, ülkemizdeki tuz re
zervlerinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

188. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, Samsun İlinin so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/247) 

189. — Bolu Milletvekili Feti Görür ve 23 arkadaşının, Turgut Özal'a yapılan 
suikastle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/248) 
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190. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 67 arkadaşının, Türk Hava Kurumu 
yönetimi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin Önergesi (10/249) 

191. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/250) 

192. — Erzincan Milletvekili. Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Erzincan İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

193. —. Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesindeki eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 9.8 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

194̂  — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 22 arkadaşının, irtica tartışmaları ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

195̂  — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 30 arkadaşının, yeni üniversite 
kurulması yönündeki taleplerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

196. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, üniversitelerde kılık 
kıyafet uygulamalarını bütün boyutlarıyla araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/255) 

197. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç ve 24 arkadaşının, zeytinyağı üreti
cilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

198< — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 21 arkadaşının, EMLAKBANK'ın 
zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak sorumlularının ortaya çıkarılması ve alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

199. — İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 86 arkadaşının, Şişli Belediyesin
de Eski Başkan Gülay (Atığ) Aslıtürk döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı 
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iddialarını araştırmak ve sorumlularını belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/258) 

200< — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 99 arkadaşının, bireysel hak ve öz
gürlüklerin tehdit altında tutularak demokrasinin ve rejimin geleceğinin tehlikeye dü
şürüldüğü iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/259) 

201'H —Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, Ülkü Ocak
ları mensuplarının karıştığı iddia edilen terör olayları ile bunların güvenlik güçle
riyle olan ilişkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

202. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 41 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen Güngör Cinayetini açıklığa kavuşturmak ve soruşturmada ihmali 
bulunanları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

203. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigetı ve 21 arkadaşının, Şişli Belediyesi 
Eski Başkanı Gülay (Atığ) Ashtürk döneminde belediyede yapıldığı ileri sürülen yol
suzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/262) 

204. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 41 arkadaşının, Karadeniz Böl-
gesi'nin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

205. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, bir kooperatife ait olan 
ve doğal sit alanı kapsamına alınan arazinin hazine arazisi ile değiştirilmesinde yö
netmelik hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı iddiasını araştırmak ve sorumluları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

206. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü ve 44 arkadaşının, elma üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/265) 
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î. — İstanbul Milletvekili Ali Talip özdemir'in, isteğe bağlı Türkiye'ye gelen 
Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) (2) 

2, — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, Rize'de yaptığı bir konuşmaya 
ilişkin Baş'bakandan Sözlü soru önergesi (6/863) (2) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 
açılan Kur'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) (1) 

At — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu İllerine 
yönelik indirim ve teşviklerden Erzincan'ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/867) (1) 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesi'nin 
personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

6. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'da üniversite kurul
masına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/869) (1) 

7. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a bağlı yerleşim bi
rimlerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/870) (1) 

8. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan depremi sonrası 
Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/871) ı(l) 

9. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan SSK Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/872) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gaziantep - Araban Belediye Baş
kanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına 
nakledildiği iddialarına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

11. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an kurslarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi i(6/875) (1) 

12. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı kanunlarda yapılacak deği
şikliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

13. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'm, Çorum ve ilçelerine bağlı bazı 
köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/877) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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14. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı tesviye progra
mında yer alan köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
{6/1878) (1) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı onarım progra
mında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) (1) 

16. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı stabilize kaplama 
programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/880) (1) 

17. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı köylerin köprü 
ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

18. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı asfaltlama progra
mında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/882) (1) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı köylerin köprü 
ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) (1) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum'a bağlı bazı ilçelerin içme 
suyu sorunlarına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/'8'84) (1) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çorum Havaalanı inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

22. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çankırı - Çorum - Amasya demir
yolu hattı etüd projesine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

23. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, emeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan 
olumsuzluklara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

24. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, A Millî Futbol Talkımının adığı mağ
lubiyetlerin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

25. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a yapılan tarifeli 
uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/889) 

26. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, TRT'ye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, bazı medya kuruluşlarına 
verilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, bazı basın kuruluşlarına veri
len teşvik kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Akçakale - Suruç 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
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30. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar - Mürşitpınar 
Sınır Kapısınin ticarete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/894) 

31. — Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve 
damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/895) 

32. — Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van'a bağlı bazı köylerdeki afet 
konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin ıBayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/896) 

33. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Batı Çalışma Grubu'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/897) 

34. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, teknik elemanların 
özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

35. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'm, Cumhuriyetin 75. kuruluş yıldö
nümü kutlamalarının Tarih Vakfı'na ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/899) 

36< — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Geliştirme ve Destekleme Fo-
nu'nda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/900) 

37. — §anlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Havaalanı, Şanlıur
fa - Akçakale ve Gaziantep - Şanlıurfa karayollarına ilişkin Bayındnlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

38. —Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara - Cebeci'de bulunan 
Adli Tıp Kurumu'na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

39. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İçel İli Çamlıyayla İlçesinde Ziraat Ban
kası Şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

40. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Ankara Millî Eğitim. Müdürünün 
bir beyanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'm, Dünya Kadınlar Gününde meyda
na gelen olaylar sırasında Atatürk Anıtına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

42. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamala
rı sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/906) 

43. — Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur'un, bazı belediyelerin izinli hiz
met aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/907) 
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44. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Tıırban'a alınan personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 

45. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, SEKA'ya ait bir arazinin özel bir 
firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/909) 

46. —• Hatay Milletvekili Abdulkadir Akgöl'ün, İskenderun LNG terminalinin 
1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

47. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Konut Edindirme Fonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/911) 

48. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/912) 

49. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Habur sınır kapısından Irak'a gi
riş yapan kamyon ve tırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/913) 

501. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, İzmir Aliağa LNG terminali Pro
jesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

51', — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, Hükümetin icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) 

52. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, Eskişehir TÜLOMSAŞ'ta işten çı
karılan mevsimlik işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

53. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, irtica ile mücadele konusundaki. 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

54. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizcilik Müsteşarlığına alınan 
personele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) 

55. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, irtica nedeniyle hakkında soruş
turma açılan vali ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/919) 

56. — Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, Kütahya - Kureyşler Barajı ihalesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

57B — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

58< — Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, kumarhanelerin kapatılması 
sonucu işsiz kalan kişilere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

59. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Merkez ve Akça
kale İlçelerine bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/923) 
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60, — Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, atari salonlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

61'< — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Birecik İlçesine bağlı 
bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

62. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Bor - Ecemiş 
sulama projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

. 63. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Botaş Vakfı'na ait şirkete alınan 
personele ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

6İ. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in bazı belediye başkanlarının gö
revden uzaklaştırılmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü .soru öner
gesi (6/928) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Harran - Küçük 
Yıldız ve Yasta köylerinin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/929) 

66. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Hilvan İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

67. — Şanlıurfa Milletvekili A.bdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Bozova İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/931) ' 

68. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Viranşehir İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/932) 

69. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Suruç İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ve içme suyu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/933) 

70j — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Halfeti - Sütveren 
ve Kantarma köylerinin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/934) 

71'. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa - Siverek İlçesine 
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

72. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Ceylanpınar İlçe
sine bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

73. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, şeker pancarı üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
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74i — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul - Küçükçekmece'de 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsanın Galatasaray Spor Kulübüne verilip 
verilmediğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

75a — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın, Çaycuma ve Bartın SSK 
Hastanesi Projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/939) 

1ÛA — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, kütüphanelerde okunmak üze
re satın alınan gazetelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/940) 

77, — içel Milletvekili Saffet Benli'nin, Bakanlar Kurulu'nun sanal olarak ilk 
kez ne zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 

78, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tarihi alanlardaki konut
ların korunmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

79< —- Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, T.T.K.'ya alınan işçilere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) 

80. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı şahsî ve ticarî mahi
yette eşyanın bedelsiz ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/944) 

81. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da Merkez Banka
sı şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 

82. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da turizm potansi
yelinin değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

83. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu suikastine adı 
karışan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) 

84. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayetini Araş
tırma Komisyonunda ifade veren iki itirafçıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/948) 

85. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Çankaya Belediyesi'nin Kurban 
Bayramında Türk Hava Kurumuna araç ve personel tahsis ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

86. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya Havalimanı Dış 
Hatlar Terminalinde meydana gelen bir kazaya ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/950) 

87. —Konya Milletivekîli Mustafa Ünaldı'nın, THK tarafından 1981 - 1998 yıl
ları arasında toplanan kuriban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 

88i — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kurban derilerinin THK tarafın
dan toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) 
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89. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, irticayîa mücadeleye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

90, — îçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Türk Hava Kurumunca toplanan kur
ban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 

9li — îçel Milletvekili Saffet Benli'nin, TASİŞ Genel Müdürü hakkında ileri sü
rülen bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

92. — îçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Başbakanlık personeline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/956) 

93. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 

94. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) 

95. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

96. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis 
edilen eski bakanlara ilişkin Millî Savunma Bakam ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/960) 

97. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nakil suretiyle yapılan öğretmen 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

98. — Baltman Milletvekili Faris özdemir'in, Batman Tekel Başmüdürlüğünün 
depo ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/962) 

99. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'in, Siirt - Kurtalan Çimento Fab
rikasının çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) 

100. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da bulunan İtalyan Ka
tolik Kilisesinin faaliyetleri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/964) 

101. — îçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Mersin İlindeki sağlık ocağı ve sağlık 
evlerinin doktor ve dbe ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

102, — îçel Mille'tvdkili Saffet Benli'nin, Mersin - Aydıncık İlçesi Yenikaş Kö
yündeki su kaynağının KKTC ile paylaşılmasına yönelik projeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) 

103. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK tarafından toplanan kurban de
rilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 

104, —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK Başkanı hakkında ileri sürülen 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

105, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'na ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/969) 
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106. — İstanibul Milletvekili Azmi Ateş'in, Dünya Hava Olimpiyatlarının düzen
lenmesiyle ilgili olarak bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ve uçak alımlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

107. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Semdin Sakık'ın emniyetteki 
sorgulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

108. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Semdin Sakık'ın sorgulamasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/972) 

109. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bartın'da yapılacak olan 
afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

110. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, şeker fabrikalarının pancar üreti
cisine olan borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

İlli — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, geçici işçilere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

112. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü 
Kurumuna devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/976) 

113. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Mavi Akım Projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

114. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, bir korgeneralin THK'da yolsuz
luk yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/978) 

115. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun uçak üretimi için müflis 
bir İngiliz firmasıyla anlaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/979) 

İlâ. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun 1. Dünya Hava Olimpi
yatları Organizasyonuna talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/980) 

117< — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun satın aldığı iki adet uça
ğa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/981) 

118. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Türk Hava Kurumu yönetimi hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

119. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, memurlara ek zam verilip verilmeye
ceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/983) 

120. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Semdin Sakık'ın ifadelerinin basında 
yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

121. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İstanbul - Beyoğlu'nda yapılan bir klip 
çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/985) 
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122. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı silah 
atış eğitimlerinin çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/986) 

123. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İstanbul - Beyoğlu'nda yapılan bir klip 
çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

124. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İtalya'dan ithal edilen makarna
da domuz eti bulunduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/988) 

125. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bakanlıkça öğretmen yetiştiren 
okullardaki öğrencilere verilen burslara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/989) 

126. — İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, İçel Emniyet Müdürünün görevden alın
masına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

127. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Beykoz Deri İşletme Fabrikasının 
Erzurum'a nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/991) 

128. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum II. Organize Sanayi Böl
gesinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/992) 

129. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 
fabrikalarda üretilen gübre miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

130. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yurt - dışı temsilciliklerde görevli 
personelin vatandaşlarımıza karşı tutumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/994) 

131. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da toplu konut yapımı için bir 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

İ3Z — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'ndan Doğu 
Anadolu Bölgesine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

133. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin kadastro çalışmalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

134. — Ağrı Milletvekili M. 'Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu'daki doğal kaynak
ların rantabl kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/998) 

135- — Ağrı 'Milletvekili 'M. Sıddık Altay'ın, yatırımları teşvik mevzuatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 
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136. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkın
dırılmasını sağlamak üzere alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1000) 

137. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde maden tetkik 
araştırmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1001) 

138. — Ağrı 'Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde petrol arama ça
lışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1002) 

139. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın yeraltı su kaynakları ile 
ilgili 'harita çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1003) 

140. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Î996 -1998 yılları arasında 
Şanlıurfa İline götürülen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1004) 

141̂  — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, 1996-1998 yılları arasında 
Şanlıurfa İline enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

142. —- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, 1996-1998 yılları arasında 
Şanlıurfa İline götürülen telefon ve posta hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1006) • 

143. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğündeki mevsimlik işçilere kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1007) 

144. — Amasya Milletvekili Cömaleittin La'fçı'nın, Amasya İlindeki kamu yatırım
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

145. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü 
Kurumunca rödovans yoluyla özel sektöre devredilen sahalara ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1009) 

146- —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Horasan - Ağrı - Doğubeyazıt -
Gürbulak - İran arası demiryolu ağı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) 

147. —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu'nun 
düzenlediği geceye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 

148< — Batman Milletvekili Faris Özdemir'in, tütün 'başfiyatının düşük belirlen
diği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

149. —Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir "de sel felaketinden zarar 
gören köprü ve konutların onarımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 
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15ö1 —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, GSM lisans hakkının devrinde dev
letin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1014) 

151. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da 1996 -1998 yıl
ları arasında yapılan köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1015) 

152. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da 1996-1998 yıl
lan arasında yapılan içme suyu amaçlı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1016) 

153i — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ulucanlar cezaevinde öldürü
len bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

154. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'de yayınlanan diyanet 
saati programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 

155. — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, ÖSYfM'nin getirdiği «önden ba
şı ve boynu açık» resim mecburiyetine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1019) 

156. — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, özel öğretim kurumlarında bu
lunmayacak alan ve odalar hakkındaki genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1020) 

157. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, TASİŞ tarafından mükelleflerden per
sonelin fazla mesaileri için alınan ücrete ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1021) 

158. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde 
tedavi ve muayenelerin iptal edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1022) 
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• KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER • " • • 

i. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkam 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkam istanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı ? 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

31 — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner* 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

4̂  — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili De
niz Baykal ve 39 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, 
Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili 
Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Ye
timlerinin Sendikalaşmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 1X2.1998) 

5. —Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/689) (S. Sayış,! : 631) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

6. — Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi : 2.4.1998) 

8. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 9. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 
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10. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa-
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997) 

ll'« — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666, 
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998) 

12. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 

13. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

14. — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

X 15. — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gi
der Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Be
lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş 
Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalet-
tin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 Arka
daşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Millet
vekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 Arkadaşının, 
Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Ada
na Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletve
kili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Mu
rat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletve-
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kili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mah
mut Yıibaş, Grup Başkanvekilieri istanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletve
kili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 
2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

16. — Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonları Raporları (1/735) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 2.4.1998) 

17* — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftüler'ıin, Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kamın Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

18. — Adana Milletvekili I. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
ti Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yap,ılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair- Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

X 19. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 20. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve. Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayış* : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra-< 
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 
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X 23. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
tanda Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 25a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlara 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

XI 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

XI 31B —Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kumlu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X1 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık., İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X1 33. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) ' 

X 34. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri kornisyonlan raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

XI 35. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları • rapor
ları (1/532) (S, Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

X' 36. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (BİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

X1 37, — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

X1 38. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanım 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X1 39. —Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması vo 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylaıımasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X1 40. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 41. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) 
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 
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X 42, — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

XI 43., — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (Intelsat) 
ilişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sımda Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 45. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

XI 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm" işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştmna ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 47. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997) 

XI 48. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) 
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç örgütü Arasında 
örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari

hi : 31.7,1997) 

X 51. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
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ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S, Sayısı :. 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997) 

X 52, — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 55. — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

XI 56. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.2.1998) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında 
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtaları
nın Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarımı ve" Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi : 11.2.1998) 

X 58. —Ekonomik İşbirliği örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
ması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

X 59â —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
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X 60. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş)'niıı Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : İ 85) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 61'. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/631) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

XI 62. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X! 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve A^dalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/640) (S. 
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X' 64„ —Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ti
caret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/679) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

66. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili 
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

67. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

68. —Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik. Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

69. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
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ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek-̂  
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi.: 
2.4.1997) 

70. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

71< — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi $ 
10.3.1997) 

72. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

73., — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997) 

74. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1997) 

75< — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

76. — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

77. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanım Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 6.1.1998) 

78. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 
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X 79. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

80. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

X 81. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

82, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

83g — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

84. —• Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

85. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

86H — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

87. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

— 45 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

88. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

89. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11' 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
İ/464,'2/348,-2/352) (S. Sayısı-: 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

90< — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

9U — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996). 

92. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

93, --Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

94., —Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar-
lan Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve tçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

95. —Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra, FJdenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) -

96. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

97„ — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

98. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rn» 
pora (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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99. — Belediye Kanununa; Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

100. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

101- — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk. Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

102. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

103. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

105* — Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Saydı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

106. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde' Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

107. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 
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108. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları , Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı - Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12,1996) 
X 109. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 

nci Maddesine Bir Fılcra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili 
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 110. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 111. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi: 
4.2.1997) • : • 

112. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

113. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi': 17.2.1997) 

114. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi": 7.3.1997) 

115. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi: 
10.3.1997) 

116. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

_ 43 — 
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117, — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ra (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

118. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

119, — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.199.7) 

120. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kananımda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

121'., — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kuramları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1997) 

122. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

123. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

124. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kuramları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

— 4? — (96 nci Birleşim) 
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X 125. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

126- —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

127, —Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine. İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ra (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

128.,— Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve 
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

129. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

130. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir t! 
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

131'. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanım, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanımda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun .Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

132. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde tik Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi * 
28.4.1997) 

133. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş-. 
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

134. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

135. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-

— 5ft — 
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lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğaldan Gündeme Alınma önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

136. —İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

• i 137, — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
vo 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağbk, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

138. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre-. 
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

139. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

140- — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

141'i — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde-ı 
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

X4% — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

143.1 — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek-

— 51 — 
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lifi ve îçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

144. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'm; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adry« 
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

145. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar» 
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasardan ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

146,, —.Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir il Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

147.| — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

148. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in, 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

149. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

150. — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Anlcara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.64997) 

151.1 — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykıırt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23,6.1997) 

152. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kânun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6*1997) 

— 52 — • 
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153, — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşkil 
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

154. — Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

155- — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Saydı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

156. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

1571 — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997) 

158. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Almma öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

159. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8/7.1997) 

160. -—Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgiü'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7,1997) 
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161. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

162. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir U Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997) 

163. — İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlü ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

164. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

165., — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

166j — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

167̂  — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
M Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

168. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

169. —Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş (İlçesinin II 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

1701, —Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1997) 
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171, — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Haklanda Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10,1997) 

172, — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 

173, — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

174 — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı .:• 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997) 

175,| — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir 11 Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/646) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

176, — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

177. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
235 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400) 
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

178, — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/610) (S. Sayısı 
405) (Dağıtma tarihi : 16,12,1997) 

179. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit vo 
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti-
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rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997) 

180. — Kırklareli Milletvekili îrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver-j 
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi • ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayıs,ı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) 

181. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

182. —Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

İ 83, — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfeî 
Sahin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/724) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 

184. —İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur ilçesinin 11 Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

185. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek öğre
tim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998) 

186. —Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 27.1.1998) 

187. —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma ta
rihi : 27.1.1998) 

188. — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 16 
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun 
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Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

189. —Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/693) 
(S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

190. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

1911, — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
I ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 27.1.1998) 

! 192. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

193. — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin 11 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

194. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı: 
426'ya .1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

195, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/855) (S. Sayısı: 
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

196, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı : 448'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 
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197. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Ta
sarısı ile Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Rapom (1/644, 2/145) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi: 11.2.1998) 

198. — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

199. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
11,2.1998) 

200* — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1081) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

201'H — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/853) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

202, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçıh'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/923) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tari-. 
hi : 13.2.1998) 

2031, — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykıırt'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/838) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi : 13.2.1998) 

204. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/910) (S. Sayısı : 546) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1998) 

205, — Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/828) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
13,2.1998) 

206i — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

207, — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

208< — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/271) (S. Sayısı : 482'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

209, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat' Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/880) (S. Sayısı : 483'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

210, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/834) (S. Sayısı : 484'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

21 1', — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/981) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1998) 

212., — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/973) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
2:3.1998) 

2131. —Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/399) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

214t — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair. Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/400, 1/711) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2,3,1998) 
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215, —Ordu Milletvdkili Şükrü Yürür'ün, Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzü
ğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma'Önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

21 d, — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 1.1 Arkadaşı'mn Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı K.H.K.'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/366) (S. Sayı
sı : 584) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 
X 217. — Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın

daki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/709) (S. Sayısı : 
573) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

218, — Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir 
İl ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/807) (S. Sayısı : 
574) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

219, — Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu ve 30 Arkadaşının, Bir 11 ve Dört 
İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/820) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi: 5.3.1998) 

220, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/403) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) -

221, — l'ürkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Karnin Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/703) (S. 
Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

222, — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 
588) (Dağıtma tarihi : 6.3.1998) 

223, — Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998) 

224, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa ilinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10,3.1998) 
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225, — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998 ) 

22öi — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 16.3.1998) 

227. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/719) 
(S. Sayısı 593) (Dağıtma tarihi : 16.3.1998) 

228. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

229. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1095) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

230. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmamn Milletvekilliği Sıfatımn Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S. Sayısı : 
518'e.l inci Ek) (Dağıtma tarihi- : 20.3.1998) 

231'< — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmamn Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/940) (S. Sayısı : 527'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

232j — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/830) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1998) 

2331. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Karayolları Trafik Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Meh
met Gözlükaya'nın, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemîi'nin, İzmir Milletvekili 
İsmail Yılmaz'ın ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka-
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nun Teklifleri ve içişleri Komisyonu Raporu (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028) 
(S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

X 234. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/687) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

X 235. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/635) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3J998) 

236. — Ağrı Milletvekili M, Sıddık Altay ve 10 Arkadaşının, 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/286) (S. Sayısı : 625) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 
X 237. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

2 3 9 i — Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/184) 
(S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

239. —İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1053) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

240. —• İsparta Milletvekili Ömer 'Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1165) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

2411., —r İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/974) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

242, —• Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
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rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/982) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

2431, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/888) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

244< — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/978) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 
27.3,1998) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sos
yal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)' 

X 246. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliğin Onaylanmasının 'Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/726) (S. Sa
yısı : 628) (Dağıtma tarihi : 31.3.1998) 

X 247. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/725) (S. Sayısı : 629) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1998) 

243, —• Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir. Milletvekili Metin öney, 
Adana Milletvekili Uğur Aksöz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Mil
letvekili Saffet Arıkan Bedük, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Metin Işık ve 14 Arkadaşının Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1068) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1998) 

249. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonları Rapor
ları (1/605) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

25Ö4 — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 559'a 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihi: 3.4.1998) 

251. —Samsun Milletvekili Murat Karayalçm'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçm'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/841) (S. Sayısı : 
594'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

252. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçm'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçm'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/925) (S. Sayısı : 
597'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

2531, — Samsun Milletvekili Murat Karayalçm'ın.Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çm'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/983) (S. Sayısı : 609'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.4.1998) 

254., — Samsun Milletvekili 'Murat Karayalçm'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çm'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/975) (S. Sayısı : 612'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.4.1998) 

255^ — Samsun Milletvekili Murat Karayalçm'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çm'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/988) (S. Sayısı : 614'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.4.1998) 

256. — Gaziantep Milletvekili Mehmet (Bedri İncetahtacı'nın, İstiklâl Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi' (2/885) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tari: 
hi : 17.4.1998) 

257, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
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Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/893) (S. Sayısı : 640) (Da
ğıtma tarihi : 17.4.1998) 

258. — Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek K'albulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 17.4.1998) 

:X 259. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 643) (Dağıtma tarihi : 17.4.1998) 

X 260. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi: 
20.4.1998) 
;X 261. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/731) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1998) 

IX'262. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/724) (S. Sayısı : 644) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998) 

263!, —. Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile İş Kanununun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın, Trabzon Milletvekili Ali Kemal 
Başaran'ın, Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Çelik'in, Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Ya-
zıcıoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/1104, 2/133, 2/2S4, 2/608, 2/837, 2/969, 2/1014, 2/1073) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998) 

X 264. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998) 
X 265. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü

meti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/630) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998) 

[XI26ös — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma 
tarihi : 28.4.1998) 

267. — 3194 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/746) (S. 
Sayısı: 651) (Dağıtma tarihi: 5.5.1998) 

268< — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sızır Adıyla Bir İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/397) (S. Sayısı 652) (Dağıtma tarihi : 5.5.1998) 
X 269. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın

da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/739) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

İX 270. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Karade
niz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/757) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 
İX 271'. — Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocuk

ların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) 
(S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

272. —' Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 656) (Dağıtma tarihi: 12.5.1998) 

273'/— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 
On Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/932) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

274., —• Mera Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/741) 
(S. Sayısı : 658) (Dağıtma tarihi : 13.5.1998) 

275, —Diyandt İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/756) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 15.5.1998) 

276, — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 7 Arkadaşının, 18 Mart Günü'nüh Şe
hitler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/1122) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998). 

. ' .— 66 - T - • 
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27.7i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 26.5.1927 Tarih ve 1050 Nu
maralı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/541) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998) 

X 278. — Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Giresun Milletvekili Turhan Al-
çelik ve 5 Arkadaşının, Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Naci Terzi'nin, 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncııoğlu'nun, 
Elazığ Milletvekili M. Cihan Paçacı'nın, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bay
burt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Gaziantep 
Milletvekili Ali Ilıksoy, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Sımak Milletvekili 
M. Salih Yıldırım'ın, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ile Giresun Milletvekili Er
gun özdemir'in, Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Kastamonu Milletvekilleri Nur
han Tekine! ile Haluk Yıldız'ın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'm, Artvin Mil
letvekili Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 7 Arkadaşının, Aksaray Milletvekili 
Nevzat Köse'nin, Elazığ Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Ömer Naimi Barım ve 
Hasan Belhan'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Kastamonu Milletvekilleri 
Hadi Dilekçi ile Fethi Acar'ın, Zonguldak Milletvekili Ömer Baratçu'nun, Tokat 
Milletvekili Ali Şevki Erek ve 3 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryıl-
maz'ın, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan'ın, Erzincan Milletvekili Naci Terzi' 
nin, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt ile Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Niğ
de Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Amasya Millet
vekili Ahmet tyimaya'nın, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 4 Arkadaşının, 
Samsun Milletvekili. Latif öztek ve 2 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Ka-
rakuyu'nun, Çorum Milletvekili Yasin Hatîboğlu'nun, Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya ve 17 Arkadaşının, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 13 Arkada
şının, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Be-
dük'ün ve Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'm; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal
kınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi 
ile 193, Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1038, 2/1044, 2/1046, 2/1054, 2/1056, 2/1077, 2/1081, 2/1082, 2/1083, 2/1084, 
2/1085, 2/1086, 2/1087, 2/1091, 2/1092, 2/1093, 2/1094, 2/1097, 2/1099, 2/1100, 
2/1101, 2/1102, 2/1103, 2/1105, 2/11106, 2/1108, 2/1109, 2/1117, 2/11127, 2/1130, 
2/1146, 2/1147, 2/1165, 2/1168) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi :. 20.5.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— ı>n «ırq»&» in» 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 532) 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birim
leri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilme
si Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/25) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 
9.2.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile, Doğu Anadolu'daki bazı illerde teröre karşı daha 

etkin mücadele, güvenlik veya diğer nedenlerle, asgarî 1 000 köy ile 1 500 mezranın, buralarda ya
şayan yurttaşlarımızın istemleri dışında boşalttırıldığı; köy ve mezralarını boşaltarak başka yerlere 
göç etme zorunda bırakılan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin bugüne değin giderilmediği; güven
li bölgeler için oluşturulan Köye Dönüş Projesinin uygulamaya geçirilmediği; bu ve diğer neden
lerle, bu yurttaşlarımızın bazı temel haklarının ihlal edilmekte olduğu; iç barışımızın bu durumdan 
son derece olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir. 

Bu konuda mevcut durum, uygulama ve sorunların tüm boyutları ile araştırılarak, mağduriyet
lerin giderilmesi ve bu alandaki insan hak ihlâllerinin sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alın
ması hakkında; Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Algan Hacaloğlu Mahmut Işık İ. Önder Kırlı 

İstanbul Sivas Balıkesir 
Ercan Karakaş Celal Topkan Zeki Çakıroğlu 

İstanbul Adıyaman Muğla 
Eşref Erdem Mustafa Yıldız Şahin Ulusoy 

Ankara Erzincan Tokat 
Âli Şahin 

Kahramanmaraş 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN GEREKÇESİ 
İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, valiliklerden doğrudan sağladığı bilgiler çerçe

vesinde, Haziran 1995 itibariyle, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki 19 ilde, terör nedeniyle boşal
mış veya boşalttırılmış köy sayısını 809, mezra sayısını ise l 612 olarak açıklamıştı. 

Olağanüstü Bölge Valiliği ise; tamamen boşalan köy sayısını 753, mezra sayısını 1 535 ola
rak, kısmen boşalan köy sayısını 235, mezra sayısını ise 141 olarak kamu oyuna duyurmuştur. 
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Özellikle, son iki yılda büyük hız kazanan uygulamalar sonucu köy ve mezralarını boşaltma 
zorunda bırakılan yurttaşlarımızın sayısı, Temmuz 1995 itibariyle, Olağanüstü Bölge Valiliği tara
fından 311 291 olarak açıklamıştı. Bu rakama, bölgede hakim olan terör, baskı ve şiddet ortamın
da bunalan, sosyal ve ekonomik olanakları daralan, bu nedenle köylerinden, iş ve aş bulabilmek 
amacıyla, kendi istekleri ile kentlere göç eden yüzbinlerce yurttaşımız dahil değildir. 

Köy ve mezraların bir bölümünün, doğrudan doğruya, terör örgütünün baskısı ve faaliyetleri
nin yarattığı güvensizlik ortamı altında boşaltılmış olduğu bilinmektedir. Ancak, güvenlik güçleri
nin doğrudan talebi ve zaman zaman zorlaması ile boşalttırılmış olan köy ve mezra sayısının, bu 
alandaki uygulamalar içinde çoğunluğu oluşturduğu hususu basına sık sık yansıdığı gibi, bazı res
mî belgelerde de yeralmıştır. 

Devletin temel varlık nedeni, ülkenin bütünlüğünü, yurttaşlarının güvenliğini, toplumun huzu
runu, hukuk önünde eşitliği ve hukukun üstünlüğünü sağlamak; demokrasinin kurum ve kuralları
na işlerlik kazandırmaktadır. 

Terörün yaratmış olduğu güvensizlik ortamının sorumluluğu hiçbir şekilde yurttaşa yüklene
mez. Köyünü boşaltma zorunda bırakılan yurttaşlarımızın, bu eylem nedeniyle yitirmiş oldukları 
barınma, geçim, eğitim ve diğer olanaklarının ve haklarının devlet tarafından hızla karşılanması zo
runludur. Aksi halde temel hukuk kuralları ve bu yurttaşlarımızın yaşam, barınma, sağlık, eğitim 
gibi temel insan hakları ihlâl edilmiş olur. 

Bu mağduriyetleri gidermek amacıyla, 50 inci Hükümet döneminde ilân edilen ve uygulama
sına geçilen, güvenliği sağlanmış köyler için Köye Dönüş Projesi üzerinde de hiç bir somut mesa
fe alınamadığı bilinmektedir. Oysa Köye Dönüş Projesi ile, köyüne dönmek isteyen her aileye, evi
ni ve ahırını yeniden yapması için gerekli malzeme desteği ile karşılıksız büyük veya küçükbaş 
hayvan verilmesi, mağduriyeti giderecek ölçülerde maddî destek sağlanması, köyün eğitim, sağlık 
ve diğer altyapı ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür. 

Ülkemizde, terörün ve akmakta olan kanın durması, iç barışın sağlanması, yaraların sarılması, 
eşitliğe ve hukuka ülkemizin her yöresinde işlerlik kazandırılması açısından temel çıkış noktaların
dan biri, köylerini boşaltmak zorunda bırakılmış olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilme
sidir. 

Bu konuda durumun saptanması, bu yurttaşlarımızın göç etmiş oldukları bölgelerde veya ken
di köylerinde, sosyal ekonomik ve toplumsal açıdan alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi; köy
lerine geri dönüşlerini engelleyen sorunların incelenmesi; sorunun çözümünü sağlayacak kalıcı 
önerilerin geliştirilebilmesi amacıyla, bu araştırma önergesi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurt
taşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi 

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/25) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan 
Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın 
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin 
Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu 14.1.1998 
Sayı: A.01.0.GEÇ. 10/25-125 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.6.1997 tarihli, 101 inci Birleşiminde alınan 
500 sayılı Karar ile kurulan Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. 

Gerekli incelemeler sonucunda hazırlanmış olan rapor Komisyonumuzun 1.12.1997 tarihli 16 
ncı birleşiminde alınan 8 sayılı Karar ile sonuçlandırılmıştır. 

Rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Seyyit Haşim Haşimi 

Diyarbakır 
Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 
BOŞALTILAN YERLEŞİM BİRİMLERİ 

NEDENİYLE GÖÇ EDEN YURTTAŞLARIMIZIN 
SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK 

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN 
TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA KURULAN 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
RAPORU (10/25) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 
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I- KOMİSYONUN KURULUŞU 
İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu-

da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması 
için verdikleri önergenin öngörüşmesi Genel Kurulun 9.6.1997 tarihli 101 inci Birleşiminde ya
pılmıştır. Yapılan öngörüşme sonucunda; Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılması, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 9 üyeden ku
rulması, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışılması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 17.6.1997 tarihli 107 inci Birleşiminde Komisyonun üyelikleri için seçim ya
pılmıştır. 

Komisyonun 18.6.1997 tarihli toplantısında ise Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelik
ler için seçim yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim HA-
ŞİMİ Başkan, Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah SEYDAOGLU Başkanvekili, İstanbul Milletve
kili Algan HACALOĞLU Sözcü, Ardahan Milletvekili Saffet KAYA Katip üye seçilmişlerdir. 

Komisyonun çalışma süresi devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
21.10.1997 tarihli 5 inci Birleşiminde alınan karar gereğince Meclis Araştırma Komisyonlarının 
üye sayısı 9'dan 13'e çıkarılmıştır. Bu karar doğrultusunda Komisyona 4 yeni üyelik verilmiştir. 

Unvanı Adı ve Soyadı 
Başkan Seyyit Haşim HAŞİMİ 
Başkanvekili Sebgetullah SEYDAOGLU 
Sözcü Algan HACALOĞLU 
Katip Saffet KAYA 

Üye Hüsamettin KORKUT ATA 
Üye Zeki ERTUGAY 
Üye Cihan YAZAR 
Üye Ahmet ALKAN 

Üye Mustafa BAYRAM 
Üye Hüsnü SIVALIOĞLU 
Üye Hüseyin YILDIZ 
Üye Metin IŞIK 
Üye Erdoğan TOPRAK 

II. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI 
2.1. Çalışmanın Genel Çerçevesi 
Komisyon çalışmaları 18.6.1997 tarihli ilk toplantıda yapılan görev bölümü ile birlikte başla

mıştır. 
Çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar 6'sı Ankara dışında olmak üzere toplam 16 toplantı 

yapılmıştır. 

Seçim Bölgesi 
Diyarbakır (R.P.) 
Diyarbakır (ANAP) 
İstanbul (C.H.P) 
Ardahan (D.Y.P.) 
Bingöl (R.P.) 
Erzurum (D.Y.P.) 
Manisa (D.S.P.) 
Konya (ANAP) 
Van (R.P.) 
Balıkesir (ANAP) 
Mardin (R.P.) 
İstanbul (D.T.P.) 
İstanbul (D.S.P.) 
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Yapılan toplantılarda Merkezi İdarenin temsilcisi durumundaki yöneticiler, yerel yöneticiler, 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretim görevlileri ile, sözkonusu bölgelerde boşaltılan yer-. 
leşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın ve ilgili muhtarların bilgilerine başvurulmuştur. 

Komisyon toplantılarında başta araştırma konusu hakkında daha önce yapılmış çalışmalar ola
naklar ölçüsünde belirlenerek ilgili yerlerden talep edilmiştir. Bu kapsamda, özellikle, bazı TBMM 
üyeleri tarafından daha evvel Tunceli yöresi ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalardan yararlanıl
mıştır. Bunlardan başka, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin Valilikleri ve 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği olmak üzere, birçok merkezi ve yerel yönetim birimlerinden araş
tırma konusu ile ilgili bilgiler talep edilmiştir. İstenilen bilgi ve belgeler komisyona intikal etmiş
tir. Özellikle Diyarbakır, Van ve Şırnak İlleri bünyesinde yörede çalışmalar yapılarak, göç eden 
yurttaşların durumu yerinde tespit edilmiştir. 

Komisyon araştırmasını İçtüzüğün 105 inci maddesinde belirtilen çalışma süresi içinde ta
mamlayarak, hazırlamış olduğu işbu raporu T.B.M.M. Başkanlığı'na sunmuştur. 

2.2. Görüşlerine Başvurulan Kişi ve Kurumlar 
Ankara'da yapılan çalışmalar çoğunlukla bilgi ve belgelerin temin edilmesine yönelik olmuş

tur. Bu kapsamda 12.02.1997 tarihli 3. Birleşimde; 

1- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüm İl Valiliklerinden, boşaltılan yerle
şim birimleriyle ilgili olarak; ilçe adı, köy adı, mezra adı, temel geçim kaynağı, hane sayısı, nüfu
su, boşaltıldıktan sonraki nüfus, boşalma tarihi (ay/yıl), boşaltılan yer halkının nereye göç ettiği, 
mevcut fiziki durumu bilgilerini içeren formun doldurulması, 

Boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle; İl merkezine veya il sınırları içindeki ilçelere göç eden 
yurttaşlarımızın; nereden göç ettikleri, il veya ilçenin hangi mahalle veya semtine yoğunluklu ola
rak yerleştikleri, nüfuslarının ne olduğu, yaşam standartlarının ne olduğu, 

Geriye dönülmüş olan yerleşim birimi (köy-mezra) varsa bunların adları, dönüş tarihleri (ay-
yıl), hane sayılarının ne olduğu konularında yazılı bilgi istenilmesine, 

2- İçel, Antalya, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve 
Çanakkale Valiliklerinden; 

İl merkezine veya ilçelerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden boşaltılan yerleşim 
birimleri (köy-mezra) nedeniyle göç eden yurttaşlarımız varsa; İl merkezi veya ilçeye hangi yerle
şim birimlerinden göç ederek geldikleri, İl veya İlçenin hangi mahalle veya semtine yoğunluklu 
olarak yerleştikleri, hane sayılarının ne olduğu, bugünkü yaşam standartlarının (barınma, geçim, 
eğitim vb.) ne olduğu, konularında bilgi istenilmesine, 

karar verilerek, bu yöndeki yazışma ve çalışmalar Komisyon Başkanlığınca yürütülmüştür. 
Yazışmaların cevapları alınarak değerlendirilmiştir. 

16.07.1997 tarihli dördüncü Birleşimde ise; 25-28 Temmuz 1997 tarihlerinde Diyarbakır'da 
çalışmalar yapılmasına karar verilerek, sözkonusu çalışmalar Diyarbakır'da yapılmıştır. 

Diyarbakır'da; 

1- OHAL Bölge Valiliğini ziyarette; 
OHAL Vali Vekili Ahmet ERTÜRK, 

2- Diyarbakır Valiliğini ziyarette; 
Diyarbakır Vali Yardımcısı Saadettin KALKAN, 
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3-Diyarbakır Belediyesini ziyarette; 
Diyarbakır Belediye Başkanı Ahmet BİLGİN, 

4- Kulp İlçesindeki çalışmalarda; 
Kulp Kaymakamı Salih IŞIK, 
Kulp İlçe Jandarma Komutan Vekili, 
Yaylak Köyü Muhtarı, 

Kulp Jandarma Komutanı Yüzbaşı Feramuz KÜÇÜK, 
Kulp Belediye Başkanı Fahri AYDIN, 
İslamköy Muhtarı Mehmet Şirin ÇELİK, 
Aktürk Muhtarı Mehmet YEŞİL, 

Hamzalı Köyünden Selahattin CAN (Vatandaş),. 
İnkaya Köyünden Söylemez DURMAZ (Vatandaş), 

ve diğer vatandaşların, 
5- Lice İlçesindeki çalışmalarda; 
Lice Kaymakamı Akgün CORAV, 
Lice CHP İlçe Başkanı Haydar HOCAOĞLU ve isim belirtmeden bilgi veren vatandaşlar, 
Bayrı köyünden Sait ÇELİK (vatandaş) 
Lice'de Esnaf Fevzi ÇELİK 
Lice RP İlçe Başkanı Vahdettin AKAN 
6- Diyarbakır Aziziye Mahallesini ziyarette; 
Mehmet Sait YOLDAŞ (vatandaş), 
Aziziye Mahallesi Muhtarı, 
7- Dicle Mahallesini ziyarette; 
Dicle İlçesi Kelekçi Köyü eski Muhtarı Sabri ÖZ 
8- Fatihpaşa Mahallesini ziyarette; 
Çeşitli konutlar gezilerek göç eden vatandaşlardan, 
9-Diyarbakır TES-İŞ toplantı salonunda; 

Diyarbakır Demokrasi Platformu adına, Eğitim-Sen Başkanı Haydar KILIÇOGLU, 
TES-İŞ 1 No.lu Şube Eğitim Sekreteri Hüseyin PINAR, 
Nadir BİNGÖL, 
Avukat Emin AKTAR, 
İ.H.D Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Osman BAYDEMİR, 
Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sedat BEYAZIT, 
10- Diyarbakır İl Özel İdare toplantı salonunda; 
Lice Şenlikköy Muhtarı Fikri ERTAŞ, 
Lice Ötülü Köyü Muhtarı Ahmet KARAKUŞ, 

Ahmet AKDEMİR, 
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Fahri BASİL (500 Evlerde Mukim vatandaş), 

Şeyhmus HACI (500 Evlerde Mukim), 

Bingöl-Genç-Yolaç Muhtarı Emin BABAYİĞİT, 

Ulucak-Çiftlik Mezrasından Abdullah MENTEŞE, 
Akçabudak Köyü Muhtarı Sabri HAN, 

Hani-Gömeç Köyü Muhtarı Ömer BALTA 

Çarıklı Köyü Muhtarı Abdulkadir KARDEŞ, 

Halil YILMAZ 
11- Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığını ziyarette; 

Birlik Genel Sekreteri Behlül YAVUZ, 
Şoförler Odası Başkan Vekili Burhan KAYA, 
Tatlıcılar Odası Başkanı Ahmet ELBAHADIR, 
12-Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarette; 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şirin YİĞİT, 

Kasaplar Derneği Başkanı Şükrü ASLAN'ın, 
Bilgilerine başvurulmuş, ayrıca, Diyarbakır ili bünyesinde çalışmalar sırasında; OHAL Bölge 

Valiliği, Diyarbakır Valiliği, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, TES-İŞ, Demokrasi Platformu 
yazılı bilgi, yayın ve raporlarını Komisyona vermişler, muhtarlar ve vatandaşlardan bazıları yazılı 
bilgi sunmuşlardır. 

Ankara'da yapılan 10-13 Kasım 1997 tarihli 11,12,13 ve 14 üncü toplantılarda; 

Van Belediye Başkanı Aydın TALAY, 
Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN, 
Merkez Valisi Doğan HATİBOĞLU, 
Ankara Milletvekili Ünal ERKAN, 
Toplu Konut İdaresi Eski Başkanı Yiğit GÜLÖKSÜZ, 

OHAL Bölge Valisi Aydın ARSLAN, 

TMMO Başkanı Yavuz ÖNEN, 
Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz ENSAROGLU, 
Konya Milletvekili M.Necati ÇETİNKAYA, 
Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN, 
İHD Başkanı Akın BİRDAL, 
Prof.Dr. Doğu ERGİL, 
İstanbul Milletvekili Hayri KOZAKÇIOĞLU'nun 
bilgilerine başvurulmuştur. 
Ayrıca Akın BİRDAL, Yılmaz ENSAROGLU Yavuz ÖNEN ve Mazlum ASLAN tarafından 

yazılı bilgi ve yayınlar Komisyona sunulmuştur. 
Komisyonumuzun oluşturduğu çalışma grupları tarafından Şırnak ve Mardin illeri bünyesinde 

28-29 Kasım 1997'de yapılan çalışmalarda; 
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Şırnak'ta; 

Kumçatı Beldesi Belediye Başkanı Osman DEMİR, 

Güneyce Köyünden Sadık GÜNGÖR, 

Kuşkonak Köyünden Mahmut YILDIRIM, 
Güneyçam Köyünden Nedim ERGUN, 

Kaymakam Çeşmesi Köyünden Beşir ALGİT, 

Nurettin ALTAN, 
Günedoğmuş Köyünden bir vatandaş, 

Mustafa GÜNGÖR (Korucu), 
Mardin Valisi Fikret GÜVEN'in bilgilerine başvurulmuştur. 
Van'da; 

1) Van Valiliği ziyaretinde ve çalışmalarda; 
Van Valisi Abdülkadir SARI, 
2) Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığını ziyarette; 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail AYDIN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yekta HARDAROĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan PEHLİVANOĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyesi Feridun IRAK, 

3) VANSİAD'ı ziyarette; 
VANSİAD ikinci Başkanı Mahmut GEDİK, 

4) Urartu Otel 'de yapılan çalışmalarda; 
TMMO Van Temsilcisi Arif ÖZAY, 
Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Şevket AKDEMİR, 

Van İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mahmut, 

Van Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Özcan BAYRAKÇI, 

5) Van Valiliği bünyesinde yapılan çalışmalarda; 
Van İl Genel Meclis Üyesi Rıza ERTAŞ, 
100. Yıl Üniversitesi Rektörü Cengiz ANDİÇ'in 
bilgilerine başvurulmuştur. 
Ayrıca, 
6) Van, Yalım Erez Mahallesinde ikamet eden göçmenlerden bilgi alınmıştır. 
Belirtilen çalışmalar çerçevesinde alınan bilgi ve belgeler ile çeşitli dokümanlar komisyon ra

porunun hazırlanmasında titizlikle değerlendirilmiş ve faydalanılmıştır. Bu bilgi ve belgeler ile ya
yınlar, raporumuzun sonunda belirtilmiştir. 
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IH. ZORUNLU GÖÇ KONUSUNDA DURUM TESBİTİ VE İNCELEME 
3.1. Boşaltılan Köyler, Göçe Zorlanan Yurttaşlar 

1993 ve 1994 yıllarında yoğun bir şekilde oluşan köy boşaltmalar Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinin tesbitlerine göre; OHAL Bölgesi ile (Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Sımak, Tunceli, Van) 
mücavir alanı oluşturan (Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin, Muş) 11 ilde Kasım 1997'de dönüş ya
panlar hariç, 820 Köy, 2.345 mezraya boşaltılan köylerden göç edenlerin sayısı ise 378.335'e ulaş
mıştır. 

Boşaltılan köyler ve bunların illere dağılımını gösteren OHAL Bölge Valiliği verileri Tablo-
I'de gösterilmiştir. 

OHAL Bölge Valiliğinin 6'sı Olağanüstü Hal 5'i ise mücavir alan kapsamı dışındaki illerde 
de zorunlu olarak boşaltılan köy ve mezralar olduğu bilinmektedir. 

Bu çerçevede, OHAL ve mücavir alan dışındaki illerden sağlanan resmi bilgilere göre 85 köy 
ve 178 mezra boşaltılmıştır. 

Böylece, boşaltılan toplam köy sayısı 905, toplam mezra sayısı 2923, toplam yerleşim birim
leri sayısı ise 3428 dir. Kaldı ki OHAL Bölge Valiliğinin boşaltılan köy ve mezra sayısını tam ola
rak kapsamadığına ilişkin iddialar vardır. Örneğin; Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım bu hu-
susda aşağıdaki tesbitleri yapmıştır: " 

Boşalan köy sayısında resmi istatistiklere göre verilen bilgiler yanlıştır. Şimdi, mesela merkez
de bu Baylık Köyü benim kendi köyümdür, şu anda boştur...Dolu görünüyor. Oysa boştur. Çemçe-
li yine merkeze bağlı dolu geçiyor, o da boş. Yeşilkaya Belediye Başkanımızın yakın bir köyüdür, 
dolu geçiyor, boş. Yine Çemişgezek Ulukale Köyü dolu geçiyor, tamamen boş. Hatta, buraya dev
let iskan yoluyla köy yerini değiştirmek üzere istimlak edecek yer tahsis etmiştir. Yine Mazgirt İl
çemizin İbimahmut Köyü var, dolu görünüyor, halihazırda boş. Emin olduğum köyleri ben burada 
söylüyorum. (EK. 1, S:201-202) 
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TABLO-1- OHAL BÖLGE VALİLİĞİ VERİLERİNE GÖRE 
KÖY VE MEZRALAR İLE ZORUNLU OLARAK G 
YURTTAŞLARIMIZIN DURUMU 

İLLER 

o 
H 
A 
L 

M 
Ü 
C 
A 
V 

i 
R 

D.BAKIR 
HAKKARİ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
TUNCELİ 

VAN 
TOPLAM 
BATMAN 
BİNGÖL 
BİTLİS 
MARDİN 
MUŞ 
TOPLAM 

EN. TOPLAM 

GOÇ EDEN 

KÖY 

90 
42 
81 

105 
183 

16 
517 

32 
41 
88 

129 
13 

303 
820 

MEZRA 

225 
145 
109 
225 
823 

87 
1614 
110 
288 
125 
134 
74 

731 
2.345 

HANE 

7.745 
5.026 
4.908 
9.734 
8.439 
1.756 

37.608 
2.456 
3.702 
4.379 
8.008 
1.161 

19.706 
57.314 

NÜFUS 

50.371 
41.761 
31.848 
71.874 
41.939 
13.573 

251.366 
18.409 
24.944 
30.411 
52.826 
9..370 

126.969 
378.335 

GERİ DONEN 

KÖY 

7 
7 
3 
5 

10 
2 

34 
4 
6 

21 
8 
5 

44 
78 

MEZRA 

9 
2 
1 
1 
2 
3 

18 
0 

18 
14 
7 

13 
52 
70 

HANE 

323 
303 
136 
198 
213 
118 

1291 
123 
280 
790 
446 
856 

2495 
3.786 

NÜFUS 

18.20 
2.720 

782 
1.016 

714 
826 

6.096 
714 

2.442 
4.636 
3.447 
5.658 

16.897 
22.993 

GERIDONUŞ 
UYGUN GÖRÜ 

KÖY 

2 
2 

25 
10 
32 

2 
73 

5 
6 
9 
0 
8 

28 
101 

MEZRA 

0 
0 
1 
3 

29 
3 

36 
10 
15 
14 

0 
24 
63 
99 

HANE 

5 
12 

59 
60 
11 

149 
32 
27 
57 

29 
147 

2.96 

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997 



- 1 3 -

TABLO 2- OHAL ve MÜCAVİR ALAN DIŞI BÖLGEDE BOŞALTILAN YERLEŞİM 
BİRİMLERİ 

İL Köy Mezra 
Ağrı 8 45 
Kars 12 8 
Erzurum 15 
Erzincan 17 70 
Sivas 1 
Şanlıurfa [ 3 Zö 
Adıyaman 10 12 
İğdır 9 4 
Elazığ 9 19 
TOPLAM 85 178 

TABLO 3- TOPLAM BOŞALTILAN YERLEŞİM BİRİMLERİ 
KÖY MEZRA TOPLAM 

OHAL BÖLGESİ 517 1614 , 2131 
MÜCAVİR ALAN 303 731 1034 
DİĞER İLLER 85 178 263 
TOPLAM 905 2523 3428 

3.2. Yerleşim Birimlerinin Boşaltılma Süreci 
Yerleşim birimlerinin boşaltılması sürecine ilişkin olarak ilgililerin, vatandaşların görüşleri ile 

komisyona intikal eden raporlarda yeralan beyanlar özetle şu şekildedir: 
3.2.1. Divarhakır Eski Valisi Doğan HATİBOĞLU: ( 04.07.1994 -16.04.199döncmi) 
Diyarbakır'a vali olarak gittiğinde göç olgusunun var olduğunu, kendisi döneminde de köy bo

şaltmaların devam ettiğini, ancak muttali olduğu olayda köy boşaltılmasına izin vermediğini; Ağrı 
Valisi iken bir askeri komutanlıktan Tendürek Dağı eteklerinde bulunan 15 köyün boşaltılması ta
lebini bir komisyon kurarak incelettiğini, ancak mevzuatta il valilerine köy boşaltma yetkisi veril
mediğini tesbit ettiklerini, bu yüzden bu köylerin boşaltılmasına onay vermediğini; 

Diyarbakır ilindeki köy boşaltmalarının OHAL Valisinin onayı ile yapılması gerektiğini; köy 
boşaltmanın bir yetki olduğu kadar bir sorumluluk da olduğunu; çünkü boşaltılan köylerde yaşayan 
insanların iskanının sağlanması gerektiğini; fakat boşaltılan köyler için devletin ve görevlilerin 
böyle bir kaygılarının olmadığını; boşaltma yetkisinin kullanıldığını, ancak yetkinin getirdiği so
rumlulukların yerine getirilmediğini; kendilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı halde bu in
sanların iskan ve istihdamı için projeler hazırladıklarını, fakat ellerinde yetkili merci tarafından ve
rilmiş boşaltma onayının bulunmaması yüzünden sıkıntı çektiklerini; köyler boşaltıldıktan sonra 
köylülerin kaderine terkedildiğini; bir koordinasyon bulunmadığını; genelde kendilerinin boşaltma 
anında veya boşaltmadan hemen sonra muhtarın veya vatandaşın "sayın valim köyümüzü boşaltı
yorlar" şeklindeki telefonlarıyla bilgi sahibi olduklarını; kim boşaltıyor? niye boşaltıyor? şeklinde
ki sorularına hiç kimsenin sahip çıkmadığını; bunların boşaltılmış, hatta yakılmış, enkazı kalmış 
köyler olduğunu; vatandaşların "köyümüzü yaktılar" şeklinde başvurularının yaygın olmadığını, 
resmi makamlara "bizim köyümüzü yaktılar" demediklerini, belki "bizim köyümüzü boşalttılar" 
diyebileceklerini; yakanlara da çoğu zaman "üniformalı" dediklerini, "üniformalı insanlar geldiler, 
bize süre verdiler, beş dakika, on dakika, ondan sonra biz ne kurtarabil i rsek; sonra yaktılar" gibi 
beyanlarının olduğunu, 

Bölge valisine tanınan bu yetkinin devredilemeyecek yetkilerden olduğunu, köylerin sadece 
örgüt baskısıyla boşalmış olmasının mümkün olmadığını, bunun gerçeğe aykırı olduğunu, köy bo-
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şaltmalarının güvenlik güçlerinin veya devlet yetkililerinin bilgisi altında veya talimatı altında ger
çekleştirilmiş olacağını, yetkili merciin kararı olmadan boşaltılmış köy varsa karar verme yetkisi 
taşıyan kişilerin bunda sorumluluklarının olduğunu, yetkisiz tasarrufta bulunanlar hakkında işlem 
yapmaları gerektiğini, ancak hiç kimse hakkında bu amaçla bir soruşturma açılmadığını, 

beyan etmiştir. (EK: 1, S:204-218) 

3.2.2. Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN; 
Tunceli'nin 374 köyünün % 70-80'inin boşalmış olduğunu, dolu olan köylerde de üç beş yaş

lı insanın kaldığını; 1994 yılı Eylül ayından itibaren Tunceli'de meydana gelen şiddetli çatışma ve 
operasyonlar sonucu bütün köylerin-özellikle Hozat, Nazimiye, Pülümür başta olmak üzere-boşal-
tıldığını; merkeze yakın üç beş tane köy ve mezra kaldığını; bu köylerin hemen hemen hepsinde, 
bir saat içinde insanlara kendi ziynet eşyaları dahil alma fırsatı bırakılmadığını, arkasından yakıl
dığını ve terör örgütünün gerekçe gösterildiğini; bunun herkes tarafından'bilindiğini, yakılan köy
lerde vatandaşların ancak ilçe merkezlerine, canlarını kurtarmak düşüncesiyle kaçtıklarını; ilçe ve 
il merkezinde sığınacak, kaçacak yerleri olmayanların da Tunceli dışına itildiğini, Mersin başta ol
mak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere büyük göçler yaşandığını, beyan etmiş-
tir.(EK: 1, S: 187-202) 

3.2.3. OHAL eski Valisi Ünal ERKAN: (21.02.1992 - 01.11.1995 dönemi) 
Bölge Valiliği döneminde köy boşaltma talebiyle karşılaşmadığını ve bu yetkiyi kullanmadı

ğını; insanların yerleşim yerlerini terketmelerinin bir nedeninin, terörün sebebiyet verdiği güven
sizlik ortamının olduğunu; kırsal alanın teröristlerin barınmasına müsait olduğunu; teröristlerin 
köyleri, özellikle mezraları hedef aldığım; köy boşaltmaların teröristlerin etkisiyle olduğunu; terö
ristler kırsal alanda olduğu için, buraların operasyon alanı olduğunu, buralarda operasyon olunca 
vatandaşların tabiatıyla rahatsız olduklarını, "seni burdan kim götürdü?" diye sorduğunuzda "dev
let götürdü" diyenin de olabileceğini, "teröristler götürdü" diyemiyeceğini, çünkü öyle derse terö
ristlerin gelip canını okuyacağını düşündüğünü; göçün sebebinin terör örgütünün mevcudiyetinin 
verdiği rahatsızlık olduğunu; 1984 öncesi köy boşaltma olmadığını, çünkü o zaman terörist bulun
madığını; bu insanların ekonomik şartlar nedeniyle de göç ettiğini, kiminin isteyerek, fakat çoğun
luğun istekleri dışında göç ettiğini; göç edenlere ilişkin rakamları sağlıklı bir şekilde tespit edebil
me imkanının olmadığını; göç edenlerin sahipsiz bırakılmadığını, 

Göç eden insanlar genelde göç ettikleri alana yakın alanlardaki akrabalarının yanına gittikleri, 
ikinci olarak daha uzaktaki akrabalarının yanlarına gittikleri, 320.000 nüfusun aşağı yukarı 200-
225 bin kadarının Güneydoğu Anadolunun şehirlerine ve ilçelerine göç ettiğini zaman içinde bun
ların bazılarının ekonomik imkanlarıyla gittikleri yerlere yerleştiklerini; bazılarının da devletin im
kanlarıyla yerleştiklerini; devlet olarak şuraya yerleşmek istiyorum diyene yardım ettiklerini ancak 
bunların ekonomik imkanlarının en azından yaşamlarını sürdürecek ölçüye getirecek konut, yiye
cek, giyecek ihtiyacının karşılanması dışında süreklilik arzeden bir ekonomik imkan sağlanamadı
ğını; kendi döneminde 7 bine yakın konut yapıldığını, hiç kimsenin zorla bir yere yerleştirilmedi
ğini, nereye yerleşmek istiyorsa bunu temin etmek için aşağı yukarı % 50'si Şırnak bölgesine ve 
diğerleri Diyarbakır, Bingöl ve diğer illere 40-50'li paketler halinde malzeme, teknik yardım yapıl
mak suretiyle kendi emeğini kullanarak ve kendi ekonomik imkanını katarak bu konutlar yapıldı
ğını; mesela Bingöl'ün Genç ilçesinde 200, Bingölde 50, Diyarbakır merkezde 500, Kulp'ta 120, 
Şırnak'ta ağırlığı Kumçatı'da olmak üzere, 3000-3500 konut yapıldığını 

beyan etmiştir. (EK: 1, S: 220-234) 
3.2.4. OHAL Eski Valisi Necati ÇETİNKAYA: (17.08.1991 - 29.01.1992 dönemi) 
Bu sorunun birinci nedeninin güvenlik olduğunu, köylü kendini, güvende hissetmiyorsa de

vamlı terör örgütünün hedefi durumunda oluyorsa, her an bir baskıya maruz kalıyorsa göç etmek 
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için kendisinin istekli olacağını; bir de, güvenlik mülahazasıyla devlet onun orada kalmasının ha
yatı açısından tehlike arzedeceğini düşünerek, onu başka yere göç ettirmiş olduğunu beyan etmiş
tir. (EK: 1, S: 180-185) 

3.2.5. Emnivct Genci Müdürü ve OHAL Eski Valisi Necati BİLİCAN; ( OHAL Valiliği 
Dönemi 12.04.1996 - 24.07.1997) 

Devletin o bölgedeki insanları rahatsız etme gibi bir düşüncesinin olmadığını, bölgenin çok 
dağınık bir yerleşim yapısına sahip olduğunu, köylerin ve küçük mezraların dağın başında güven
lik kuvvetlerinden uzakta olduğunu; 1980'li yıllara kadar orada huzur içinde hayvancılıkla geçimi
ni sağladığını, hiç kimsenin o zamana kadar bu insanları köylerini terketmeye mecbur hissetmedi
ğini, ancak 1984'den sonra olayın değiştiğini, silahlı hareket başlayınca huzursuzluğun başladığı
nı; Devletin buna karşı mezraları tek tek korumakta zorluk çektiğini, hepsine yeterli karakol açıp 
tehlikeden koruma imkanı'bulamadığını, zaman zaman onlara devletin koruyabileceği yerlere gel
melerini, böylece onlara zarar vermeden örgütle mücadele etmek istediğini; gizli şekilde örgüte 
yardım ve yataklık eden köylerin olduğunu, örgütün bu köylerden memnun olduğunu, gitmesini de 
istemediğini; devlet örgütle mücadele ederken vatandaşın ne yapacağını bilemediğini, bu mecburi
yetler altında, devlet de, köylülerin yaşam şartlarını başka yerde temin etme düşüncesi oluştuğunu; 
bunun zor kullanma olmadığını, oradan çek git düşüncesinin olmadığını; kendisinin OHAL valisi
ne verilen köy boşaltma yetkisini kullanmadığını; zaman zaman bu şekilde taleplerin geldiğini, an
cak bu insanların yerleştirilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı çekildiğini beyan et
miştir. (EK: 1, S:74^86) 

3.2.6. OHAL Eski Valisi Havri KOZAKÇIOĞLU: (12.01.1987 - 02.08.1991 dönemi) 
OHAL Valiliği yaptığı yıllarda PKK'nın elinde henüz ağır silahlar bulunmadığını, Körfez Sa

vaşı sırasında Saddam yönetiminin Kuzey Irak'tan çekilmesi sırasında Irak ordusunun ağır silahla
rının PKK'nın eline geçtiğini; kendi döneminde terör örgütünün saldırısına uğrayan köylüleri, ken
di evini yapana yardım metoduyla, müsait yerlere yerleştirdiklerini, Şenova'daki Babatları bu şe
kilde Şırnak-Cizre arasındaki Kumçatı'ya yerleştirdiklerini, bunun dışında köy kaldırma olayının 
olmadığını beyan etmiştir. 

O dönemde hiç köy boşalttınız mı ? sorusuna, Sn. Kozakçıoğlu, "Hayır, o yetkiyi kullanma
dım" cevabını vermiştir. 

Hayri KOZAKÇIOĞLU diğer görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 
"Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Kurulması Hakkındaki 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararna

me, bölge valisine bir hayli yetkiler vermiş; mesela, bölge dışına çıkarma; ben, mesela bu yetkimi 
hiç kullanmadım; ben, hiçbir zaman jandarma devlet anlayışında değilim; ben, jandarma devlet an
layışının geçtiği ve jandarma devlet anlayışının menfi tedbirler içerdiğini düşünüyorum; buna kar
şılık ben, müsbet tedbirler alınması gerektiğine inanırım devlet olarak". (EK: 1, S: 112-126) 

3.2.7. Kumçatı Belediye Başkanı Osman Demir; 
Göç nedeniyle Kumçatı ilçesinin nüfusunun 2.130'dan 11.000 civarına çıktığını; kasabaya 7 

köy, 9 mezranın gelip yerleştiğini; köylülerin terör nedeniyle, operasyonlar nedeniyle köylerini bı
raktığını. Devletin bazı kişilere konut için demir, çimento verdiğini, fakat bazılarına hiç yardım et
mediğini, Belediyeye devletten herhangi bir yardım gelmediğini beyan etmiştir. (EK: 1, S:2-8) 

3.2.8. Komisyonumuzun Diyarbakır İlinde 25.07.1997 tarihinde yaptığı inceleme-araştırma 
gezisinde dinlediği; 

a. Bir köy muhtarı; (Kulp İlçesi) 
1990 yılı 5 Mayıs günü terör örgütünden bir grubun köyü bastığını, 8 evi yaktıklarını ve 7 ki

şiyi katlettiklerini, bir genci de kaçırdıklarını, köyde karakol olmadığı için köyden göç ettiklerini, 
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köylerden bazılarının Kulp ilçe merkezinde kaldığını, bazılarının Diyarbakır ve Adana'ya gittikle
rini ve oralarda perişan olduklarını, (EK: 1, S:293) 

b. Başka bir köy muhtarn (Kulp ilçesi) 
Köylerinde 45 korucu olduğunu, köylerinde 20 den fazla şehit verdiklerini, silah seslerine ço

luk çocuk dayanamadıklarını, terörün iki taraflı vurduğunu, bu nedenle göç ettiklerini; köylerinde 
ipekçilik, hayvancılık, tütüncülük yapıldığını, göç edenlerin Diyarbakır'a gittiklerini, fakat giden
lerin çok zorluklar içinde bulunduklarını, (EK: 1, S: 301-302) 

c. Başka bir köv muhtarı; (Kulp İlçesi) 
20.11.1993 tarihinde silah almaya zorlandıklarını, köylerinin dağ başında olduğundan başede-v 

meyeceklerini düşündüklerini; iki taraf arasında kaldıklarını ve köyü terketmek zorunda kaldıkla
rını; köy halkının Diyarbakır'a gittiğini, köy nüfusunun göçten önce 300 olduğunu, evlerin yakıl
mış ve yıkılmış olduğunu; Diyarbakır'a gidenlerin sokaklarda olduğunu, geçim sıkıntısı içinde ol
duklarını, (EK:l,S:301-302) 

ç. Başka bir köy muhtarı; (Kulp İlçesi) 
Göç etmeden önce köylerinde hayvancılık, ipekçilik, tütüncülük vs. yaptıklarını göç edenlerin 

çoğunun Diyarbakır'a gittiğini, yarısının Kulp'ta kaldığını, gidip gelenlerle görüştüklerini, giden
lerin daha çok zorluk çektiklerini, (EK: 1, S:301) 

d. flamyah köyünden bir vatandaş; (Kulp İlçesi) 
Ailesinden annesi ve eşinin teröristlerce öldürüldüğünü, köyde sadece korucuların kaldığını, 

(EK:1,S:302) 
e. İnkaya Köyünden bir vatandaş; (Kulp İlçesi) 
Bir gece teröristlerin köylüyü camiye doldurup, tüm evleri yaktıklarını, sonra köye geri dön

mek için gittiklerinde mayına bastıklarını, iki korucu, muhtar ve bir vatandaşın şehit olduğunu, as
kerlerle beraber köyde 6 adet mayın çıkarttıklarını, (EK: 1, S:303) 

f. İslamköv'den bir vatandaş: (Kulp İlçesi) 
Köylerinin 1987 den beri terörden çok darbe yediğini, çareleri kalmadığı için köylerini boşalt

tıklarını, bazı köylülerin Kulp ilçe merkezine, bazılarının da Diyarbakır'a, bazılarının da değişik şe
hirlere gittiğini, perişan olduklarını, (EK: 1, S:303) 

beyan etmişlerdir. 
g. Bir Köy muhtarı; (Ku)p İlççşj) 
"Köy hayvancılıkla geçiniyordu, arazi olarak az verimli. Arıcılık da vardı. Cevizimiz vardı. 

360 kovan balı bıraktı kaçtı köylümüz. Cevizlikler bazıları kurudu, bazıları duruyor" demiştir. 
(EK: 1,S:293) 

ğ. Kulp Jandarma Komutanı YabtFeramn?; KÜÇÜK 
"Buradaki sorunların kaynağının, bizim değiştiremeyeceğimiz bir sorun, araziye bağlıyorum, 

tabiat şartlarına bağlıyorum. Ekonomik sorunları giderebilirsek, köyüne dönmek isteyen insanların, 
köyünde daha mutlu olacağını biliyorum. Şu anda dönememesinin sebebi de, çektikleri sıkıntılar
dır, benden önceki dönemi söylüyorum, iki gün önce de birisi mayına basmış, dün gece 5 vatandaş 
kaçırıldı. Bu insanlar öyle ya da böyle, sıkıntı çekmişler, çekiyorlar. Biz de bir anda bıçak gibi ke
semiyoruz. Ekonomik tedbirlerle bu insanları kalkındırarak bunlara huzur sağlanabilir düşüncesin
deyim." demiştir.(EK: 1, S: 295-296) 

h. Diyarbakır Azmyc Mahallesi muhtarı; 
Bazı sebeplerle göç olduğunu, bu kişilerin terör tarafında ya da devlet tarafında olabileceğini; 

Aziziye Mahallesinin nüfusunun 10 binden 36 bine yaklaştığını, Kulp ve Lice'nin köylerinden can 
güvenliği nedeniyle geldiklerini burada iş olmadığını; resmi kayıtlarda kaç kişinin olduğu, ikamet
gah isteseler doğru bir şekilde kayıtlarından kaç kişiye ikamet senedi verebileceği sorulduğunda, 
defterinin ve kayıtların olmadığını, (EK: 1, S:314) 
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ı. Diyarbakır Aziziye Mahallesinden bir göçer vatandaş; 
Burasının biraz sakin bir mahalle olduğu için can güvenliği olduğu için geldiklerini, burasının ge
cekondu olduğunu, çok kişilerin bir ekmek bile alamadığını, acılar çektiklerini, bu kişilere iş bu
lunmasını rica ettiklerini, Aziziye, Güldoğan ve Cumhuriyet Mahallelerine yardımcı olunmasını is
tediklerini, (EK: 1, S:313) 

i. Lice Bavrı Köyünden bir vatandaş; 
Hangi şartlarla dönersiniz bunun koşullan ne olmalı sorusuna karşılık; dönmek istediklerini, 

devlet yardım etmezse gidemeyeceklerini, güvenlik olmadan olmayacağını, ev yapılırsa gidecekle
rini, ahır gerektiğini önceden hayvancılık yaptıklarını ve bostan ektiklerini, (EK:1, S:310) 

beyan etmişlerdir. 
j . Lice İlçesinden bir esnaf; 
"Biz bu PKK ile ne kadar yaşayacağız? Köyümüze ne zaman döneceğiz? Korucu olan da ra

hat değildir, olmayan da. Bizi rahatlatmak için silahı bitirin. Silah olan yerde hayat olmaz. Kanı 
durduramazsanız hiç bir şey yapamazsınız. Biz 15 yıldır silah altındayız. Daha dün gece, önceki 
gece akşam saat 9'da bütün çoluk çocuk ağlamaya başladı." (EK: 1, S:310) 

k. RP Lice İlçe Başkanı Vahdettin AKAN; 
"Şimdi 10 nüfus buradayım. 3-4 aileyim. 4 ev olarak bir barakada yaşıyoruz. Benden kirada 

almıyorlar. Böyle yaşıyorum." EK: 1, S:311) -
1. Lice İlçesinden bir köylü vatandaş; 
"Bir köy olarak zaten idare edemeyen köylüler, bir kaç köyle bir araya gelirse yapamazlar. 

Bunların hayvanları, birbirlerinin yerine girerlerse niza çıkar. Her köy kendi merasını kullanmak 
ister. Herkes de böyle biliyor."(EK: 1, S:311) 
demişlerdir. 

m. Lice İlçesinden bir kövlü vatandaş; 
"Evleri yakılan, zarara uğrayanların zararlarının karşılanması için bir yere başvurup vurmadık

ları, zararlarının karşılanıp karşılanmadığı sorusuna şu cevabı vermiştir:"Mahkemeye verdim ben, 
evraklarımın hepsi Halk Bankasındadır. Bize kredi vermediler, bir kaç kişi birleşin öyle alın dedi
ler. Olmadı, alamadık. Lice'de 350 dükkan, 400 konut yanmıştır. Kimse 5 kuruş almamıştır." 
(EK:1,S:311) 

n. Diyarbakır İli Aziziye Mahallesinde Lice İlçesinin bir köyünden göç ederek gelip yer
leşen bir vatandaş Komisyonun evine yaptığı ziyarette; 1993 yılında terör nedeniyle göç ettiği
ni, 300 hanelik köyün tamamen boşaldığını, evlerinin yakıldığını, sadece caminin ayakta kaldığını, 
can güvenliği olursa köyüne geri dönmek istediğini, (EK: 1, S:314) 

o. Kulp İlçesinden gelen başka bir köylü; köyünün yakılması üzerine buraya göç ettiğini, 
(EK:1,S:315) 

ö. Dicle mahallesinden Dicle İlçesi Kclekçi köyü eski muhtarı; 
Güvenlik nedeniyle 1992 tarihinde köylerinden göç ettiklerini, canlarını zor kurtardıklarını, 

bizzat askeriyenin gelip köylerini yaktığını, çok kötü durumda olduklarını; kimsenin kendilerini 
aramadığını, burada durumlarının iyi olmadığını, canlarını ancak kurtarabildiklerini, mallarından 
ve köylerinden olduklarını, köylerinin yasak bölge ilan edildiğini, köylerine serbestçe gidemedik
lerini, mümkün olunsa köylerine geri dönmek istediklerini; devlet tarafından kendilerine kesinlikle 
yardım edilmediğini, çocuklarından kayıt olanların İlkokula gidebildiğini, köylerine gitmek iste
diklerini ancak gidemediklerini, engellendiklerini; köye dönmek için temsilci olarak bizzat uğraş- x 
tığını, Valiliğe, Garnizon Komutanlığına, Asayiş Komutanlığına, Kaymakamlığa bir çok defalar 
müracatta bulunduğunu,'aldığı cevapların hep menfi olduğunu; di şardaki adamların köylerinden 6 
kişiyi şehit ettiklerini, yetimlerinin kaldığını; bizzat askeriyenin gelip köylerini yaktığını, yardım 
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olarak işlerini istediklerini, insan haklarını kökten kaybettiklerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme
sinin 8 kişinin evinin yakıldığını kabul edip bunlara hak tanıdığını 150 evin çatışma nedeniyle ol
duğuna karar verdiğini", (EK: 1, S:315-316) • 

beyan etmişlerdir. 
p. 25.07.1997 tarihinde Komisyonun Diyarbakır İl Özel İdaresinde dinlediği kişilerden 

Lice İlçesinden bir Köv Muhtarı: 1993 yılından beri köylerinin boşalmış olduğunu, evlerinin, or
manlarının ve bahçelerinin yandığını, köylülerin Diyarbakır, Mersin, Adana illerine dağıldıklarını, 
(EK:1,S:336) 

r. Bingöl ili Genç ilçesinden bir Köv Muhtarı: 20 seneden beri muhtar olduğunu, köyleri
nin 1994 yılında yakıldığını, köylülerin % 80'inin Diyarbakır'a, diğerlerinin Adana ve Bingöl'e 
yerleştiklerini, bugüne kadar devlete yaptıkları müracata cevap verilmediğini, vatandaşa karşı mah
cup olduğunu, üzüldüğünü, devletin ilgi göstermediğini, (EK: 1, S: 337) 

s. Ulucak kövü Çiftlik mezrasından bir vatandaş: 5 mahallenin 300 hanenin üzerindeki köy
lerinin 1993 yılından itibaren devlet tarafından boşaltıldığını; kendilerine Beşyüzevlerden 80'e ya
kın yer verildiğini, diğerlerinin Türkiyenin muhtelif yerlerine dağıldığını ve hepsinin perişan durum
da olduklarını, aç ve işsiz olduklarını, Meclisin bu insanları niçin düşünmediğini, (EK: 1, S:337-338) 

ş. Bir köv muhtarı; Köylerinin 1993 yılında boşaldığını, 400 ailenin göç ettiğini, hepsinin 
açıkta olduklarını, yardım almadıklarını, mağdur olduklarını, kuru ekmek alamayan insanlar oldu
ğunu, kazma kürekle karın doymadığını, iş olmadığını, köylerine geri dönmek istediklerini, ancak 
köylerinin harap olduğunu, (EK: 1, S: 340) 

t. Hani ilçesinden bir köy muhtarı; 320 haneli köylerinde oturulacak hal olmadığını, köyle
rinin harap olduğunu, (EK: 1, S:341) 

u. Bir köy muhtarı: 1993 yılında köylerinin boşaldığını ve tek bir hanenin kalmadığını Mer
sin, İzmir Diyarbakır'a dağıldıklarını, sorunlarının malum olduğunu, komisyondan yardımcı olma
sını beklediklerini, (EK: 1, S:341) 

ü. Bir vatandaş; 150-200 hanelik köylerinin dağıldığını, işsiz ve aç bir şekilde şehirlere da
ğıldıklarını, yardım beklediklerini, (EK: 1, S:341) 

beyan etmişlerdir. 
3.2.9. Komisyonun Diyarbakır Fatihpaşa Mahallesindeki gezisinde şunlar tesbit edilmiştir: 

a. Recep ÖZALTIN 3 aile, 26 çocukla beraber yaşadığı bir oda bir salondan ibaret, mutfak ve 
tuvalet aynı mekanda olan evine girildi, kendilerinin Dicle Kelekçi köyünden geldiği öğrenildi. 

b. Ağa Ünal'ın evi görüldü. Kelekçi Köyünden göç ettiğini, 5 senedir aynı evde olduğunu söyle
di. Bir oda ve bir salon evinde 8 kişi ile birlikte yaşadığı, yağmura karşı bir önlemi olmadığı görüldü. 

c. Yusuf Oz'iin evi görüldü: bir odalık evde, bir hanımı ve 5 çocuğu ile yaşadığı öğrenildi. 
d. Hüseyin Ceviz'in evi görüldü. Kelekçi Köyünden geldiği, bir odalık evde, iki kızına, kom

şularının hayrına bakmasıyla yaşadığı öğrenildi. 
e. Sadık Göç'ün evi görüldü. Kelekçi Köyünden geldiğini, 4 yıldır'burada, 9 çocuk, karısı ve 

kendisiyle birlikte üç kişilik de yakınlarıyla beraber yaşadığını söyledi. Kendisine 500 evlerde bir 
ev çıktığını, ama dağıtımda evin kendisine verilmediğini belirtti. (Bu arada çocuklar, evde bulunan 
çalı çırpının altında yılan ve akrep olduğunu söylediler) 

f. Zeynep Karagöz'ün evi gezildi. 7 kişiyle tek göz evde yaşadığını, bu evde akrep ve yılan ol
duğunu, korktuğunu söyledi. (EK: 1, S:317-318) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 



- 1 9 -
g. Van İl Genel Meclis Üvesi Rıza ERTAŞ: 

"Köylerimiz terör nedeniyle boşaldı; ama, bunun yüzde 80'ini devlet boşalttı, yüzde 20'sini 
teröristler boşalttı, ben bu olayları yaşadım. Benim köyüm, Mahmut Yılbaş Vali iken boşaltıldı. 
Teröristler, Topyıldız Köyünün 2 kilometre aşağısında yol kesip iki arabayı soyuyorlar. Benim öz 
yeğenim Kurtval kod isimli Abdülkerim PKK'nın bu bölge sorumlusudur. Vali Bey beni çağırdı, 

• bak sen İl Genel Meclisi üyesisisin, bir daha böyle şeyler duymayayım dedi. Vali, köyde 20 koru
cu vardı dedi. 

Rıza bey; ben bunu kabul etmem, dedi. Rıza bey, bunlar silahlarını bıraksınlar dedi. Silahla
rı siz verdiniz, geri istiyorsanız veririz dedik ve ertesi günü 20-30 kişi silahları teslim ettiler.Silah-
ları teslim ettikten sonra aradan bir hafta geçmedi askerler köye gelmiş, hemen köyü boşaltın de
mişler. Boşaltmadığınız takdirde eşyalarınızla beraber yakacağız, isterseniz boşaltın isterseniz bo
şaltmayın diyorlar. Benim kendi evimi ilk önce kendi elleriyle yaktılar. Bin koyunluk yerimi yak
tılar. Evimin yanıbaşında cami vardı, yaktılar, ondan sonra başladılar köyü yakmaya. 

Vali Yardımcısı Bestami Alkan Beye, bu köyün yakılmasıyla ilgili bir şikayetim olsun dedim. 
Elime bir kağıt kalem verdi, durumu yazdım, köyü askerler yaktı dedim, o da dur dedi, onu yazma, 
bu iyi olmaz dedi. Köyümü gündüz gözüyle yakmışlar, eşyaları da çıkaramamışlar dedim. Vali yar
dımcısı yok dedi, köyü teröristler yaktı diye yazacaksın dedi. Bana bu şekilde yazdırdı. 

Köylüler Van'a geldi ve herkes kendine bir yer buldu. Bunlar 40 hane idi. Yaklaşık 300 kişi. 
Benim bildiğime göre 26 köy boşaltılmıştır. Bu köylerin toplam nüfusu 5 bin kadardı, bu köylerin 
çoklarını yaktılar, onlar da köylerini terk edip gittiler. Bu yakılan evleri Bolu'dan gelen askerler 
yaktı. Benim kendi köyümü Yalıncak Nahiyesi Karakol Komutanı kendi eliyle yaktı. 

Bu olaylardan sonra yani, köylerimizin yakılmasından sonra bizlere herhangi bir tazminat 
ödenmedi. Çünkü bizler diyemiyoruz ki, evlerimizi askerler yaktı. Biz yakmadık teröristler yaktı 
deniliyor" (EK: 1, S:58-61) 

h. TMMOB Genel Başkanı Yavuz Önen'in (aynı zamanda İnsan Hakları Vakfı Başkanı) ko
misyona sunduğu Türkiye İnsan Hakları Raporunun (1995) boşaltılan köyler ve göçle ilgili kısmın
da şu beyanlara yer verilmiştir; 

"Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerde 1994 yılında boşaltılan köylerin muhtarları 20 ve 21 
Mayıs günleri Ankara'da biraraya geldiler. 

Tunceli'ye bağlı toplam 540 köy ve mezradan 350'sinin boşaltıldığının, boşaltılan köylerden 
50'sinin de yakıldığının anlatıldığı toplantıda, uygulanan gıda ambargosu nedeniyle yöre halkının 
açlıkla yüz yüze kaldığı, yayla yasağından dolayı bölgenin tek geçim kaynağı olan hayvancılığın bü
yük zarar gördüğü vurgulandı. Köy koruculuğunu kabul eden köylere gıda ambargosu ve yayla ya
sağı uygulanmadığının kaydedildiği toplanıtıda, bu durumun devletin çifte standartı olduğu belirtildi. 

Toplantıya katılan 29 muhtar, dönemin Başbakan! Tansu Çiller'e bir mektup göndererek, za
rarlarının karşılanmasını ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için önlem alınmasını 
istedi. Köylerde evlerin ve hayvanların yakıldığının, köylülerin göçe zorlandığının ve insanların öl
dürüldüğü ifade edildi. 

İlaveten, aynı raporda, özetle aşağıdaki hususlara da yer verilmiştir; 
- 1995 yılında köy ve mezraların boşaltılmasına daha önceki yıllara göre önemli bir azalma ol

sa da devam edildi. Pek çok köyde evler yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. 
- İnsanlar göçe zorlandı. Baskılar, çoğu zaman köyde yaşayanlar köyü terk edene kadar sürdü. 

1995 yılı başladığında Olağanüstü Hal Bölgesi ile çevresinde, köy koruculuğu uygulamasını kabul 
edenler dışında, insanların yaşadığı köy ya da mezraya rastlanamaz oldu. Yapılan resmi açıklama
larda ise köylerin, "ekonomik sıkıntılar" ile "PKK'nın baskı ve saldırılan" nedeniyle boşaldığı ya 
da yakıldığı savunuldu. 
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- Köylerin boşaltılması ya da yakılması, yarattığı pek çok sosyal sorunun yanı sıra hem bölge 
ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük zarar verdi. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) 
tarafından 1994 yılında yapılan bir araştırmada köylerin boşaltılması ile ekili alan ve ormanların 
yakılması sonucunda ortaya çıkan ekonomik kaybın 12 ile 13 trilyon lira arasında olduğu belirtil
di. Mardin ve Diyarbakır pilot bölge seçilerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; Mardin'de 
371 bin 492 dekarlık tarım arazisi köyler.boşaldığı için işlenemez hale geldi; 115 bin 447 hektar 
çayır ve meralık alan kullanım dışı kaldı; hububat ekili alanların 70 bin dekan yakıldı; 120 bin ağa
cın meyvesi toplanamadı; hayvancılıkta yüzde 31.2 oranında düşüş meydana geldi. Diyarbakır'da 
ise hayvan sayısında yüzde 50, orman alanlarında da yüzde 60 oranında azalma oldu. 

ı. Araştırma Önergesinin 03.06.1997 tarihinde TBMM'de görüşülmesi sırasında ANAP Gru
bu adına konuşan Şirnak Milletvekili Salih YILDIRIM boşaltılan köylerle ilgili görüşlerini şöyle 
açıklamıştır: 

1984-1990 yıllan arasındaki süreçte, köy boşalma ve göçün nedenlerine baktığımızda, terörün 
etkinliğini hissettirdiğini bu süreçte görüyoruz ve göçün nedeni farklılaşmaya başlıyor. Göç, artık, 
ihtiyari olmaktan çıkıyor, çoğu kez zorunlu hale geliyor. Öncelikli nedenler arasında: Geçim sıkın
tısı yüzde 43 oranında, kan davaları yüzde 6 oranında, bölgesel olaylar yüzde 4,5 oranında ve köy 
yakılması nedeniyle göç yüzde 16 oranında karşımıza çıkmaktadır. 

1990'dan sonraki dönemde ise, bölgesel olaylar yüzde 24, geçim sıkıntısı yüzde 18, kan dava
ları ise yüzde l oranında göç nedeni, köy boşalmasının nedeni olarak karşımızdadır. 

PKK, karşısındaki güçlere ve yandaşlarına gözdağı vermek amacıyla yerleşim birimlerini bas
makta, boşaltmakta, onları tahrip etmektedir; hiçbir insani kuralla bağdaşmayan bu tavır, terörizm
den beklenen bir davranış biçimidir. 

Köylerin korunamaması, köylülerin koruculuğu kabullenmemeleri ve PKK'ya yardım ettikle
ri iddiası, yerleşim birimlerinin boşalmasına neden olan bir diğer etkendir. 

Komşu köylerin korucu olması nedeniyle iki ateş arasında kalma korkusu, yurttaşların, köyle
rini boşaltmasına neden olan bir diğer faktördür. 

Faili meçhul cinayetler, adam kaçırma, olayları, tehditle para toplanması, gözaltına alınma ve 
tutuklanma korkusu, köylümüzün göçüne sebep olan en önemli faktörlerden biridir. 

Yaylaların, yasak ve korku nedeniyle kullanılamaması, tarımla uğraşmanın, çalışma güvenli
ğinin olmaması, can güvenliği nedeniyle, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlerin yeterince 
sağlanamaması, PKK'ya gideceği korkusuyla, kaygısıyla gıda ambargosunun uygulanılması, tarım 
ve hayvancılıkta üretimin azalmasıyla, giderek yoksulluğun artması, yörede köy boşaltmalarının ve 
göçün önemli nedenleri arasında sayılabilir. 

i. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Avdın ASLAN: (02.09.1997'den buyana) 
"Şunu açık söyleyeyim: Bölge valiliğinin tüm arşivini karıştırdım. Bölge valiliğinin yasal bir 

emirle boşalttığı köy yoktur. Öncelikle bunu arz ederim. Yasalar köy boşaltma yetkisini bize veri
yor. Gerek 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, gerekse 285 ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameler Olağanüstü Hal Bölge Valisine güvenlik nedeniyle gerek duyduğunda köyleri boşalt
mayı veya o köylere giriş çıkışı yasaklamayı yasal bir yetki olarak vermiştir. (EK: 1, S:25) 

j . 12.09.1995 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesinde dönemin Devlet Bakanı Alpan HACALOĞ-
LU'nun; 

"Tunceli'de Başçavuş düzeyindeki kişilerin bile, güvenliği gerekçe göstererek köy boşaltılma
sına karar verebildiğini öğrendim. Durumu valiye anlattığımda haberi olmadığını söyledi" beyan
larına yer verilmektedir. 
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Ben, Bitlis Tatvanlıyım. Şu anda korucu olmak istemeyen birçok köyler vardır. İlgili güvenlik 
birimleri bunlara diyor ki, ya korucu olacaksın, ya da bu köyü terk edeceksiniz. Bitlisin bir sınır 
köyü vardır, Alacabık diyorlar, o köylere her gün baskı var, ya korucu olacaksınız, ya çıkacaksınız 
şeklinde. İnsanlar zaten orada bir yaşam savaşı veriyorlar, silah alıp da kendilerini nasıl koruyacak
lar? Birçok insan bu yüzden köyden göç edip gittiler. 

3 Kasım 1992 tarihinde benim köyümde bir mezra var Alan diye bir yer, o köy boşaltıldı, ina
nır mısınız o insanlar bana geldiler, ben gittim, o köyün çoluğunun çocuğunun yediği dayakları gö
rünce bir insan olarak ben utandım. Şu anda onların evleri burada Doğumevinin üstündedir, bir göz 
bulmuşlar o gözde 20-30 kişi yaşıyorlar. Yani, bu insanlık dramına bir son verilmesi gerekir. 

k. İnsan Hakları Derneği'nce hazırlanan HAB1TAT II raporunda konunun insan haklan ile il
gili boyutu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir; 

"Köyleri boşaltılacak olanlar belirli bir bölgede yaşayan ve etnik kökeni belli insanlardır. Köy 
boşaltma aynı zamanda bir inkar politikasıyla birlikte yürütülmektedir. Köylerin boşaltılması bir 
halka ait kültürel ve tarihi değerlerin de yok edilmesini, tahrip edilmesini beraberinde getirmiştir. 
Köy boşaltmalarını uygulayan OHAL valileri, OHAL Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kul
landıklarını hiç bir zaman açıklayamadılar. Bugüne değin köy boşaltmalar ile ilgili resmi açıklama
lar hep "terör nedeniyle köylerini terkedenler" biçiminde oldu. 

2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 9/a maddesi, "belli yerleşim yerlerini boşaltmak" şeklin
de bir tedbirden ve 11. madde de 9. maddeye gönderme ile yerleşim yerlerinin boşaltılması tedbi
rinden söz etmektedir. 285 sayılı kanun hükmünde kararname ile (4/a maddesi) bu konuda Olağa
nüstü Hal Bölge Valisi yetkilendirilmiştir. Yasal durum böyle olmasına karşın, bugüne değin 
OHAL valileri tek bir yerleşim alanının boşaltılmasının hukuksal sorumluluğunu dahi üstlenme-
mişlerdir. Zorla yerinden edilenlere ya da boşaltma işlemine tabi tuttukları köylülere tazminat öde
diklerini gösterir bir belge sunamadılar, açıklama yapamadılar. v 

Ortada TC yasalarına göre yapılmış bir kamulaştırma işlemi de yoktur. Topraklarını fiilen kul
lanamadıklarına göre mülkiyetten kaynaklı bir bedel de kendilerine ödenmemektedir. 

Bu anlamda, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine ek 1 No.'lu protokolün 2. maddesine de ay
kırı davranılmaktadır. 

Zorla boşaltma politikasının uygulaması, aynı anda birden çok kesimin, insanların gelecekle
rini planlamalarına, bugünlerini güvenli yaşamalarına olanak tanımamaktadır. 

Milyonlarca insanın devletin izlediği askeri politikalar sonucu güvenli ve sağlıklı barınak hak
kı ortadan kaldırılmıştır. Milyonlarca insanın temel insani ihtiyaçları olan sağlıklı, güvenilir ve sür
dürülebilir yerleşimi devlet eliyle engellenmiş, tüm hakların tehdit edildiği, riske sokulduğu bir or
tam yaratılmıştır. 

Göç, bireylerin iradesi dışında meydana gelmiştir. Baskı ve şiddet politikaları, yaşanan çalış
ma ortamı göçü yaratmıştır. Dolayısıyla Kürt göçü, zengin,orta halli, yoksul dinlememiştir. Eski 
göçenlerin sanayi merkezleri çevresinde kümelenmeleri, üretim faaliyeti içinde sınıfsal dönüşüme 
uğramaları yeni göçenlerde görülmemektedir. Tersine Kürt kitleleri, akrabalık ilişkilerini de kulla
narak, daha çok güvenlik gerekçesiyle ilk buldukları şehre göçmektedirler. Göç kitlesel olduğun
dan, kahvehaneler işsizlerle doludur. Eski göçlerde bireysellik esastı. Oysa yeni göç sürecinde ol
gu kollektiftir ve toplumsal boyutludur. Devlet kurt kökenli yurttaşların köylerini zorla göç ettirir
ken, köylüleri de en çok sevdikleri ve en bağlı oldukları mülklerinden etmiştir. Özellikle ocağı sön
dürülmüş ve can havliyle kendini kente atan Kürt göçzedeleri, açlık ve sefalet içinde yaşamaktadır. 
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Her türlü güvenceden yoksun bir şekilde, güvenlik gerekçesiyle göçe zorlanan bu insanlar, 
bölgedeki kentlerde ve batı metropollerinde son derece sağlıklısz ve kötü yerleşim koşullarında ya
şamaya maruz bırakılmışlardır. 

"Kürt kökenli yurttaşların yerleşim bölgelerinin insansızlaştırılması" politikası iki temel ne
denden kaynaklanmaktadır. Birincisi, devlet yetkilileri tarafından da defalarca dile getirildiği gibi, 
PKK ile yürütülen mücadelenin kazanılabilmesinin ön koşulu olarak, bu örgütün her türlü lojistik 
destekten yoksun bırakılmasını sağlamaktır. İkincisi ise, PKK'yle yürütülen mücadelede, sivil hal
kı da bu çatışmanın potansiyel tarafı olarak görme anlayışından kaynaklanmaktadır. Çağdaş devlet 
ve insan hakları anlayışı ile taban tabana zıtlık teşkil eden bu yaklaşım sonucu çatışmanın faturası 
sivil halka çıkarılmaktadır. Bu amaçla yürütülen ve sivil halkın büyük mağduriyetine neden olan 
uygulamaların başında "koruculuk sistemi" gelmektedir. Koruculuğu kabul etmeyen sayısız kişi ve 
aileler göçe zorlanmışlardır ve bu insanları göçe zorlamak amacıyla evleri, köyleri yakılıp yıkılmıştır. 

Devletin, Silahlı illegal örgütün lojistik desteğini kesmek amacıyla uygulamaya koyduğu po
litikalar sonucu gerçekleştirdiği köy boşaltmalarda, devlet bizzat güvenlik güçleri eliyle uyguladı
ğı şiddet sonucu halkı göçe zorlamaktır. 

Bölge insanının geçim kaynaklarını engellemenin başında "yayla yasağı" uygulaması gelmek
tedir. Yayla yasağı temel geçim kaynağı hayvancılık olan bölge halkının ekonomik yaşantısında 
onarılmaz tahribata neden olmuştur. Bu yasak sonunda birçok aile göç etmek zorunda kalmıştır. 
Ayrıca bölgede yürütülen ve süreklilik arzeden askeri operasyonlar sırasındaki bombardımanlar 
yüzünden kırsal alana çıkmanın yarattığı risk nedeniyle tablaların işlenmemesi ve özellikle korucu
ların ekin yakma yada biçmeyi engelleme girişimleri tarımsal yaşamı felce uğratmıştır. Askeri bir
likler eliyle uygulanan "kısmi ambargo" da göç nedenleri arasındadır. Kırsal kesimdeki yerleşim 
birimlerinin küçük ve dağınık olmalarından dolayı buralarda yaşayan sivil halkın PKK'ye karşı ko
runamadığı ileri sürülerekde, bu yerleşim birimleri devlet eliyle boşaltılmıştır. 

Bu uygulama boşaltılan köylerin bir daha kullanılmamasını amaçlamaktadır. Ortak özellik, 
boşaltılan birimlerin bir daha kullanılamaz hale gelecek şekilde yakılıp yıkılmasıdır. 

Bu uygulama ile çevre değerleri, kültürel ve tarihi değerler ağır şekilde tahrip edilmektedir. 
Göç olgusunun bulunduğu her yerde derme çatma gecekondular veya göç mahalleleri oluşmuş 

bulunuyor. 3 bin kadar Mardinli ve Diyarbakırlı göçmen, İzmir'deki Gaziemir, Torbalı, Örenköy, 
Kemalpaşa yakınlarına kurdukları çadırlarda yaşıyorlar. Savaş ve baskı politikasının vurduğu göç-
zedeleri, metropollerde arsa mafyası ve benzeri vurguncu şebekeler de bekliyor." 

3.3. Zorunlu Göçün Yarattığı Sorunlar 
a. Sağlık Sorunları: 
1. Türkiye İnsan Haklan Vakfı, "Düşünce Özgürlüğü ve Göç" Raporunda 
"Olağanüstü Hal Bölgesinde yaşanan iç göç ve yarattığı sorunların başında olağandışı bir böl

gede yaşamanın sağlık sisteminde yarattığı tahribatın yansımaları gelmektedir. 
Hemen hemen tüm birimlerde sağlık çalışanı yetersizliği vardır. İlçe ve köylerde pek çok sağ

lık kuruluşu ya kapalıdır ya da hizmet sunamaz durumdadır. 
Bu çerçevede; Bir doktorun ifadesi şu şekildedir. "Bölgede artık istatistikler alt üst olmuştur, 

güvenilir istatistik yoktur. Ben örneğin cilt hastalıkları konusunda, yalnızca iki tür hastalık görüyo
rum. Bunlar toplu yaşamaktan doğan uyuz, bit ile psikojenik ve strese bağlı hastalıklardır. Yani is
tatistikler burada geçerli değildir. Bir kentimizde kapasitesinin iki ya da üç katının üstünde insan 
var. İnsanlar birbirinin üstünde yaşamaktadırlar. Göçün getirdiği bir yığın bulaşıcı hastalık, kötü 
koşullar vardır. Sağlık çok pahalı hekim sayısı da az. İlaç alıyor, muayene ücreti veriyor, bir yığın 
insan ulaşamıyor sağlık hizmetlerine". 
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2- Göç-Der'in 7.11.1997 tarihli raporunda dernek kliniğinde muayene ettikleri hastaların du
rumu şu şekilde ifade edilmektedir; 

"Bu hastalar içinde dikkate değer sayıda kadın bulunmaktadır. Kocaları çoğunlukla işsiz ya da 
vasıfsız işçilerdir. Gerekli tedaviyi görecek ve ilaç alacak paraları olmadığı gibi yabancı ve erkek 
doktorlara muayene olmaya karşı tutucudurlar. Sonuçta bu kadınlar ve çocukları aslında kolayca 
tedavi edilebilecek olan bir çok hastalığa yakalanmaktadır. Ayrıca bu kadınların ulusal ve yerel nü
fus ortalamasının çok üstünde sayıda çocukları vardır. Çünkü doğum-kontrol yöntemleri ve doğum 
kontrol araçları hakkında en ufak bilgileri yoktur. Bir çoğu tek odalı, tuvaleti ve banyosu olmayan 
ilkel evlerde yaşamaktadır."(EK: 9.7.) 

a. Diyarbakır Tabipler Odasının 1996 yılında yayınladığı "Güneydoğu'da İç Göç Tartışmala
rı ve Sağlık Boyutu" isimli raporda, bölgede ve Diyarbakır'da sağlık şartları özetle şu şekilde ifa
de edilmiştir. (EK: 9.6) * 

-"Bölgedeki olağanüstü koşulların olumsuz etkisi, sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında 
gözlemlenmektedir. Sağlıklı yaşam hakkı bölgede unutturul muştur. 

- Sağlığı olumsuz yönde etkiliyen başlıca nedenler şunlardır; 
Aynı hanede iki-üç ailenin yaşaması, yaşanan şiddete bağlı olarak gelişen ruhsal bozukluklar, 

iyi beslenmeme, yeterince ısınamama, temizlik koşullarına tam uyulmaması, içme suyunun yeter
siz ve pis olması, atık suların düzensiz tahliye edilmesi, katı atıkların rastgele atılması. 

- Bütün bu nedenler var olan sağlıksız koşulları daha da arttırarak hastalıklara yol açmaktadır. 
İnsanlar sağlık kuruluşlarına başvurup muayene olsa bile, yoksulluk nedeniyle ilaçlarını alama
maktadır. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda tedavinin yeterli olmaması bu hastalıkların taşıyıcılığını 
artırmaktadır. 

- Göç alan kentlerde kısa sürede ortaya çıkan aşırı nüfus artışı, işsizlik, yoksulluk ve olumsuz 
çevre koşullan yakın bir gelecekte salgın hastalıkların patlak vermesine neden olabilecektir. 

- Birinci basamak sağlık kuruluşları (sağlık evi - sağlık ocağı - dispanserler) hizmet verdiği nü
fusa hakim olamamakta, risk altındaki nüfusun sorunlarını saptay amam akta ve hizmetle ilgili de
ğerlendirmeleri yapamamaktadır. 

- Son beş yılda sağlıkla ilgili veriler düzenli toplanmamakta ve saha çalışması yapılamamak
tadır. 

- Koruyucu sağlık hizmetleri sunması gereken sağlık ocakları daha çok poliklinik hizmetleri 
sunarak asıl hedefini gerçekleştirememektedir. 

- Can güvenliği nedeniyle çevredeki acil hastaların merkeze yetiştirilmesinde gecelen zaman 
zaman sorunlar yaşanmaktadır. 

' - Temel sağlık hizmetlerinin çoğu asgari düzeyde verilmekte ve bundan en çok kadın ve ço
cuklar etkilenmektedir. 

- İlçelerde koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama, bebek, gebe takibi vb.) için köylere yapılacak 
geziler tümüyle izine bağlıdır. İlçe yöneticileri güvenlik nedeniyle bu uygulamayı yapmaktadır. Bu 
nedenle çoğu kez koruyucu sağlık hizmetleri yapılamamaktadır. 

- Ana sağlığı açısından sorun vahimdir. Bölgede yüksek olan doğumların % 70'i sağlık perso
nelinin yardımı olmadan yapılmaktadır. Türkiye genelinde sağlık personeli yardımı olmaksızın ya
pılan doğumların oranı ise % 15 tir. 

Sağlık çalışanları, hastalarının çoğunlukla Türkçe ve kendilerinin de Kürtçe bilmemesi nede
niyle yeterli derecede yararlı olamadıkları kanısındadır. Bu özellikle koruyucu sağlık hizmetlerin
de güçlüklere neden olmaktadır. (Aşılama, gebe, bebek eğitimi ve takibi gibi.) 
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- İlçelerde bulunan hastanelerin çoğunda uzman hekim bulunmamakta, yataklı tedavi hizmeti 
gerektiği durumlarda daha çok ayakta tedavi hizmetleri vermektedir. Bir kısım ilçe devlet hastane
leri ise kapalıdır. (Örneğin Lice Devlet Hastanesi) 

- İl çevresinde vektör (sivrisinek, karasinek vb.) mücadelesi yapılmadığı için sıtma Diyarba
kır'da olağan hale gelmiştir. 1994 yılında Türkiye'de görülen sıtma vakalarının % 37'si Diyarba
kır'da, % 73'ü bölgede (Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak) de saptanmıştır. 

- Çöp biriktirme yerlerinin uygunsuzluğu, kaçak et kesim yerleri, sayıları 1500 civarında olan 
ahırlar, gübrelikler, eski çöp toplama merkezi, kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerlerde açıkta 
akan atık sular vektör kaynakları oluşturmaktadır. 

- Özellikle Suriçi bölgesinde suya bazen kanalizasyon karışmakta ve şebekenin karmaşıklığı 
nedeniyle suların kirliliği artmaktadır. 

- İçme suyu ve kentsel altyapı yetersizliğinin olumsuz sonuçlan özellikle sindirim sistemi has
talıklarında (parazitoz, ishal, tifo, amipli dizanteri vb.) gözlemlenmektedir. 

- Köylerini terk edip Diyarbakır'a yerleşenlerin sosyal güvencesi olmadığı için ilaç alımında 
büyük sorunlar yaşanmaktadır. 

- Bütün güneydoğu illerinde olduğu gibi, Diyarbakır'da bebek-çocuk ölümleri ülkenin öteki 
kesimlerine göre oldukça yüksektir. 1990 verilerine göre Türkiye genelinde canlı doğan her bir be
bekten 60'ı ilk bir yıl içinde ölürken, Diyarbakır'da bu sayı binde 87 dir. 

- Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı olarak boy-kilo oranları olumsuzdur. 
- Türkiye genelindeki sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılan doğumların oranı %15 iken, 

bölgede bu oran %70'dir. 
3. İnsan Hakları Derneğince Yayınlanan İnsan Haklan Raporunda (1995), göç edenlerin so

runları ile ilgili şu ifadeler yer almıştır; 
"Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Sekreteri Dr.Necdet İpekyüz ise yap

tıkları çalışmalar sonucunda, güvenlik görevlilerinin yanı sıra bölge halkının da strese dayalı çeşit
li rahatsızlıklara yakalandığını belirlediklerini söyledi. Çatışma ortamının bilimsel araştırma yap
mayı güçleştirdiğine dikkat çeken İpekyüz, "Hekim olarak yaptığımız gözlemler sonucu, sürekli 
çatışma ortamının psikosomatik rahatsızlıkları körüklediğini saptadık. Çatışma ortamına bağlı ola
rak kadınlarda yoğun biçimde düzensiz adet kanamaları ve düşük tehditleri görülüyor. Çocuklarda 
cilt döküntüleri, korku, panik, gece altına işeme, yetişkinlerde de yüz ve vücudun diğer bölgelerin
de nedensiz döküntüler, kaşıntı, egzama türü şikayetler çoğunlukta." dedi. Necdet İpekyüz şunları 
söyledi: 

"Bölgedeki sürekli gerilim ortamı kalp hastalıklarını arttırıyor. Kalp hastalıkları hipertansiyon 
biçiminde kendisini gösteriyor. Hipertansiyon, özellikle ekonomik düzeyi yüksek insanlarda görü
lürken, bölgedeki insanlarda, beslenmeleri son derece kötü koşullarda olmasına karşın, yaşanan 
gerginlikten dolayı bu şikayetler artmakta. Gastrointestinal şikayetler, mide ve bağırsak ülseri, is
hal, kabızlık sorunu, sürekli ekşime ve buna benzer psikosomatik rahatsızlıklar çok yaygın. Bu ra
hatsızlıkların tedavisi de olanaksız. Belki birkaç gün yararlı oluyorsunuz, ama ortam aynı kaldığı 
için sonuç değişmiyor. Ben buradaki olayları suya atılan bir taşa benzetiyorum. Bu durum taşın hal
ka halka yayılması gibi, Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u ve diğer illeri de etkiliyor. Bir tifo, hepatit 
taşıyıcısı oralara gidip hastalığı başkalarına da bulaştırıyor ve bir sosyal uyumsuzluk doğuyor. Bu 
da psikosomatik hastalıkları iyice arttırıyor. İnsanlarda ruhsal çöküntü var. Depresif duruma düş
müşler, içine kapanık, kimseye güvenmiyorlar. Koşullar değişmediği sürece tedavi olanaksız. Böl
gede ve Türkiye'de yaşanan çok sayıda insana rehabilitasyon uygulanması gerekiyor. Hepimizde 
şovenist yapı gelişmiş, kin, şiddet yaygınlaşmış. Aslında toplumsal bir rehabilitasyona gereksinim 
var." 
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Uzmanlar, psikolojik yıkım yaşayan askerlerin büyük çoğunluğunun, tedavi görmeden toplum 
içinde dolaştığına ve bunun potansiyel bir tehlike taşıdığına dikkat çektiler. 

4. Bir grup hekimin yaptığı araştırmaya dayalı olarak, TMMOB'nce hazırlanan rapora göre, 
"Diyarbakır ve Zorunlu Göç Grubundaki hanelerin %45'inden fazlasında tifo vakası görüldüğü be
lirtilirken, kolera, dizanteri vb ağır ateşli hastalıkların % 30 dolayında görüldüğü ortaya çıkmıştır." 

5. Lice Kaymakamı Akgün Corav 
Göçe maruz bırakılmış insanlarımızın sağlık sorunları ise içler acısıdır. Göç etmiş olan yurt

taşlarımızın yüzde 50'sinde çok ciddi sağlık sorunları vardır, yüzde 33'ünün ailesinde 0-5 yaş gru
bu ölüm görülmektedir ve Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yaşayan çocukların yüzde 40'ında ge
lişme geriliği gözlenmektedir. 

6. 26.07.1997 tarihli Milliyet Gazetesinde: 
"Adana'nın Gül bahçe Mahallesi... 

Tek oda, bir mutfak; toplam 30 metrekareyi geçmiyor. Genç bir kadın. Diyarbakır'ın Hazro İlçe
sinden gelmiş ve Türkçe bilmiyor. Elinde "Afrikalı" gürünümü veren hasta bir çocuk. Çocuğunu 
doktora götürüp götürmediğini soruyoruz. Yanıt hem kısa hem net: Pere tüne(para yok)" ifadeleri
ne yer verilmektedir. 

7. Kulp Belediye Başkanı Fahri Aydın: 
"Altyapımız yok; hiç yok. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından 300'e yakın konut yapılmış, 
Erkan Mahallesinde, çukurlar hep dışarıda, foseptik çukurları, neredeyse bu halkın hepsi koleraya 
yakalanacak."(EK:l, S:297-300) 

8. CHP Lice İlçe Başkanı: 

"Koyun kesimi için veteriner hekim yok. İkincisi, 150 evler var, İmar İskan Bakanlığının yap
tığı, septik çukurları açıkta akıyor. Defalarca toplantılarda söyledik. Evvelki sene çocuklar tifo ol
du. Giden kaymakam iki sefer hasta oldu."(EK:l, S:306-307) 

b. Eğitim Sorunları 
TMMOB'ce yayınlanan "Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyar

bakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması" adlı çalışmada (1996), Diyarbakır ile ilgili bir araştırmaya atıf 
yapılarak şu bilgilere yer verilmiştir; 

"Araştırma bulgularına göre Diyarbakır nüfusunun % 15.21 'ini oluşturan 7-11 yaş grubunda
ki ilkokul çocuklarının ancak % 52.39'u okula gitmektedir. 12-18 yaş ortaöğretim çağı nüfusunun 
okullaşma oranı ise % 34.26'dır. İlk ve ortaöğretim çağında olup da, okula gitmeyen çocukların 
okullaşmama nedeni aile ekonomisine katkı için bir işte çalıştırılması değildir. Diyarbakır nüfusu
nun % 53.83'ü hiç bir yükümlülüğü olmaksızın boş gezmekte, ne öğrenim görmekte ne de çalışa1 

cak bir iş bulabilmektedir. Aynı durum 19-24 yaş grubu için değerlendirildiğinde ise çağ nüfusu
nun % 72.84'ünün boş gezmesi ile tablo iyice kararmaktadır. Evlenme çağına gelmiş, sorumluluk 
alabilecek yaş olgunluğuna erişmiş bu kesimin işsizliği, umutsuzluğu, perçinleşmekte, toplumsal 
yapıyı sarsmaktadır." 

Lice Kaymakamının vermiş olduğu bilgilere göre, 
Halen yörede, 3.223 okul kapalıdır; 200 bin çocuk ilköğretimden yoksun haldedir, açık.olan 

okullarda da eğitim standardı çok düşük, olanaklar ise çok sınırlıdır. 
1995-96 eğitim yılında, bölgedeki 12 ilde, sınıf öğretmeni açığı 5567, branş öğretmeni açığı 

4576 olmak üzere toplam öğretmen açığı 10143 olarak verilmekte idi (Tablo 4) 
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TABLO: 4 BAZI İLLERİN 1995/1996 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 
ÖĞRETMEN İHTİYACI 

fİ BRANŞ ÖĞRETMENİ İLLER 
BATMAN 
BİNGÖL 

BİTLİS 

DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
HAKKARİ 

MARDİN 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 

TUNCELİ 

VAN 
TOPLAM 

c- Göç 

SINIF OGRETJ 
330 
466 

715 

595 
71 

355 

1279 

649 
452 
294 

65 

296 
5 567 

Alan Kentlerin Sorunları 

186 
507 

-281 
780 
231 
344 
787 
448 
318 
225 
176 
293 

4 576 

TOPLAM 
516 
973 
996 

1 375 
302 
699 

2 066 
1 097 

770 
519 
241 
589 

10 143 

Yerleşim birimlerini terkeden insanlar en yakın bir ilçe merkezine ya da il merkezine, ya da 
bölgedeki Diyarbakır, Van gibi büyük kentlere özellikle bir yakınları varsa onların yanma, yakın
ları yoksa park, garaj gibi yerlere ya da açık alanlara yerleşmişler, bazıları Mersin, Adana, Gazian
tep, İzmir, İstanbul gibi yerlere gitmişlerdir. 

Göç alan kentlerde ne valilikler ne de belediyeler veya herhangi bir sivil toplum örgütü bir ka
yıt tutmamıştır. Bu yüzden kimin nereye göç ettiğini belirleme imkanı yoktur. 

1. İnsan Hakları Raporunun (1995) "göç edenler" başlığı altında; 
- "Göç edenlerin bir bölümü Diyarbakır, Van, Hakkari, Elazığ gibi bölgedeki yerleşim mer

kezlerine, bir bölümü de İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Adana gibi batıdaki şehirlere gitti. Di
yarbakır, Van, Adana ve Mersin'de, yerlerini yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kalan onbin-
lerce kişinin yaşadığı derme çatma mahalleler oluştuğu; 

- Göç edenlerin büyük bölümü sağlıksız koşullarda yaşarken, göçün yarattığı ekonomik ve 
sosyal sorunların boyutu her geçen gün daha da büyüdü. Evlerini, tarlalarını bırakarak göç etmek 
zorunda kalan ya da zorla göç ettirilenlerin s'ayısı ile ilgili resmi açıklamalarda ise gerçeği yansıt
mayan çok düşük rakamlar yerilerek, olay gizlenmeye çalışıldığı, 

belirtmektedir. 
2. Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

tarafından 1995 yılı sonunda hazırlanan, "GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bölgesi Nüfus Ha
reketleri" adlı raporda göç sorunu, göçün yoğunlaştığı iller ve göç edenlerin gittiği yerler konusu
na değinildi. Raporda, köylerden en çok göç veren kentlerin başında Olağanüstü Hal Bölgesi'nde-
ki illerin geldiği, Adana, İçel, İstanbul ve İzmir gibi kentlerin de en çok gidilen yerler olduğu be
lirtildi. 
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Raporda, Adana ve Mersin'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç alan kentlerin 
başında geldiği kaydedilirken, "Bunun en önemli nedeni, Adana ve Mersin'in bölgeye coğrafi ya
kınlığı ile bu kentlerin yaklaşık 50 yıldan beri mevsimlik işçilerin çalıştığı bir alan olmasıdır. Ada
na ve Mersin, mevsimlik işçilik yoluyla tanınıp bilinen bir alan olarak bölge insanı için, kalıcı gö
çün başlıca hedefi olarak görülmektedir; 

değerlendirmesi yapılmaktadır. 

3. Van Belediye Başkanı Aydın TALAY göç nedeniyle ortaya çıkan sorunları şu şekilde ifa
de etmiştir; 

"Çok hızlı bir belediyecilik çalışması yapmamıza rağmen bunların dertlerine tercüman olamı
yoruz. Göç edenlerin oluşturduğu Yalım Erez Mahallesi ve Beyüzümü Köyü civarına asfalt yol, 
altyapı, içme suyu temin edilememiştir. Çünkü bizim boyutlarımızı aşan bir maliyet arzetmektedir. 
Göç durmuş da değildir, hala devam ediyor. Ayrıca şehirde korkunç bir işsizlik hüküm sürüyor. 
Yerlisiyle göçmeniyle Van merkezinde 35 binin üzerinde işsiz vardır. Bunlar üç tekerlekli araba
yı kapıp sokağa fırlıyor, kaldırımı işgal ediyor. Zaten dar olan cadde ve sokakları işgal ediyor. 
Van'da 7500'ün üzerinde bu arabalardan var. Bu insanların yaklaşan kış nedeniyle yakacak ihti
yaçları var. Belediye imkanlarıyla kısmen yardımcı oluyoruz. Fakat kömür fiyatları korkunç bir şe
kilde artmıştır. 

Suç işleme oranı gittikçe artıyor. Köyünden kopup gelen, bir türlü yüzü gülmeyen bu insanlar, 
eğer bu tedirgin durumdan kurtarılmazsa ne kendileri rahat edecek ne de bizim rahatımızı bıraka
caklar. Onun için şu anda büyük bir kaos yaşanıyor. Elektrik ve su parasını ödemedikleri gibi en
deks memurlarını dövüyorlar. 

Şehirde korkunç bir yapılaşma var. Atatürk Ormanının eteklerinde tamamen çarpık yapılaş
mayla mantar gibi gecekondular türemiştir. Çarpık kentleşme nedeniyle şehrin altı üstüne gelmiş 
vaziyette. Başta kanalizasyonumuz olmak üzere alt yapı üst yapı, su, yol, bütün belediyecilik hiz
meti tek kelimeyle felç olmuş durumda. 

Korkunç bir şekilde ağaç ve fidan tahribatı var. Üç yıl içinde diktiğimiz 180 bin fidanın yarı
dan çoğu tahrip olmuştur. 

Şehrin temizliği çok kötü bir örnek. Çöpleri poşete koymayı bırakın, sıvı atıkları bile yollara 
saçıyorlar. 

Göç edenler vilayetçe önce parklara yerleştirildiler. Başta Kültür Parkı olmak üzere Kurtuluş, 
Dabbaoğlu Parkları çiçekleriyle fidanlarıyla baştan başa tahrip oldu." (EK:l,S:235-250) 

4. Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN karşılaştıkları sorunları şöyle izah etmiştir: 

"Şehir merkezine gelen insanlarımıza el atabilecek bir kurum olarak belediyeler kaldı. Vatan
daşın sorunlarına, dertlerine çare bulmak zorunda kaldık. Belediyelerimize çok büyük yük getiril
di. Tunceli'nin 1990 nüfus sayımına göre 24.424 olan nüfusu, şu anda bizim tahminlerimize göre, 
1997 yılı sonu itibariyle 40 bini aşmış durumdadır. Bu, nüfusun aşağı yukarı yüzde 80 artışını gös
teriyor. Bu da demektir ki, köylerden şehir merkezlerine çok büyük göç yığını başladı. 

Köylülerin gelmesiyle birlikte, şehir merkezinde gıda ambargosu da başladı. Gıda ambargo
suyla birlikte, belirli günlerde il ve ilçe merkezlerine gitmek için, maalesef, ulaşım sorunu günde
me geldi. Şu anda, Tunceli Şehir Merkezi, Pülümür-Tunceli, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pertek bağ
lantıları, aşağı yukarı yok denecek kadardır; yani, ulaşım belirli günlerde verilebiliyor. Tunceli-Er-
zincan yolu, üzülerek söylüyorum, kapalı durumdadır. 
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Tunceli-Ovacık'ta yine aynı sıkıntı var, özellikle ulaşım sıkıntısı. Sadece, belirli saatlerde, 
konvoy bulunabilirse, ulaşıma açıktır. Eğer, o gün konvoy olmazsa, askeri araç olmazsa, zırhlı 
araçlar olmazsa vatandaşlarımızın Ovacık'tan Tunceli'ye gelmeleri veya Tunceli'den Ovacık'a git
mesi maalesef, mümkün değildir. 

Tunceli'de bütün köy okulları kapalıdır, merkez hariç. Merkezden 3 kilometre uzakta bir ma
hallemiz var, o mahallemizde maalesef okul açtıramıyoruz. 180 hanelik, şu anda mevcut, merkeze 
bağlı bir köy... 

Yine, merkeze bağlı etrafında üç tane karakol olan bir köyümüz var; o, karakol olması dolayı
sıyla boşalmadı. 180 nüfuslu bir köy, bu köyde, yine, okullar kapalıdır. Tunceli'nin bu zor şartlar
da tarımı yok, sanayisi yok, hayvancılığı yok, sadece bir eğitim alarak geleceğini hazırlayabilme 
olayı var. Eğitim de maalesef, elimizden alındı, okullarımız kapalı. Şehir merkezinde var olan okul
larımızda öğretmensizlik nedeniyle işlevini yitirmiş durumdadır. 

Toplu Konut İdaresinin bizim sunmuş olduğumuz 600 ailelik toplukonut projesinin 1997 yılı
nın inşaat mevsimi zaten, geçti 1998 yılı başında inşaatının başlaması lazım, tüm bunlar da yetmiyor.. 

Projelerimiz, herşey hazır; yollarımız, altyapısını bile yapmışız, suyu getirmişiz; sadece konut 
yapılacak. Bunlar yapılmış. 

Bu bölgelerde köylerinden göç edip gelen hemşerilerimize işsizlik sigortası derhal gündeme 
getirilmeli; hiç değilse, çocuğuna defter kalem alabilecek aylık bir geliri olmalıdır. 

Bir mezar ziyareti var. Mezar ziyaretinde, törelerimize göre hemşerilerimiz mezarları ziyare
te gelirlerken yakın akrabaları gıda maddeleri getirirler. Bu bile karneye bağlandı. İki kasa elma ge
tirmek istiyorsa, bu yarım kasaya bir kasaya düşürülüyor. 

Hemşerilerimizin merkez köylerinde buğday tarlası varsa, değirmene buğdayını götürmek is
tiyorsa; bu, değirmen olayı da şöyle: Diyelim ki 300-400 kilo buğdayı varsa, deniliyor ki sen 50 ki
losunu götür, öğüt, 25 gün veya bir ay onu ye, tükettikten sonra bir 50 ,100 kilo daha getir. 

Şimdi, bende bir belge var. Deniliyor ki, 20 Ekim 1997 tarihinde saat 8.00-13.00 arası, Tun
celi Merkez, Karşılar ve Bekmez arasında odun toplamak için falancaya izin verilmiştir. Saat 8.00-
13.00 arası. Şimdi, Ovacık yolu üzerinde giderken, zaten saat 8.00'de çıkış veriliyor, kimlik kont
rolü, çıkış saat 9.00'u buluyor. Saat 13.00'te geri dönecek. Odununu veya meyve ağacını veya ce
vizini alabilmek için gideceği yer en az bir yarım saat yürümekle geçer."(EK:l,S: 187-202) 

5. İnsan Hakları Vakfınca hazırlanan Düşünce Özgürlüğü ve Göç Raporunda (1994) "Göçün 
Adana'da görünen yüzü" başlığı altında şu ifadelere yer verilmiştir; 

Son bir yıl içinde Adana'ya göç etmek zorunda bırakılan Kürtlerin sayısı, 15-20 bin civarın
dadır. 

Devletin göç edenlere yönelik politikaları öyle bir noktada ki, gelenler suçlu ve tahrik unsuru 
olarak lanse edilmekte ve her hareketleri kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, Adana'ya 
göç eden Kürtleri ciddi sorunlar beklemektedir. 

Gelip yerleştikleri alanlar, hizmetin asgarisinin bile ulaşmadığı alanlardan oluşmaktadır. Ba
rınma, beslenme, sağlık ve eğitim olanakları hiç yok denecek noktadadır. 

Tüm bu olumsuzluklara ilave olarak, göç edenlerin, metropollerde ucuz iş gücü olarak görül
meleri, sosyal güvenlikten yoksun bulunmaları, 10-12 saatlere varan çalışma saatleri, önemli insan 
hakları ihlallerinden birisi olarak önümüzde durmaktadır." 

6, Mazlum Der'in "Göç" adlı raporunda göç alan kentlerin sorunları ile ilgili olarak şu tesbit-
ler yapılmıştır; 
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"Göçün doğurduğu sorunlann en önemlisi belki de çarpık şehirleşme oluyor. Altyapıları ye
tersiz olan şehirler, mantar gibi çoğalan gecekondularla baş edemiyorlar. Bu gecekonduların hiçbi
rinde altyapı yok. Suların kaçak alınması, kanalizasyon şebekesinin olmayışı, hem salgınhastalık-
lara neden oluyor, hem de şehrin kirlenmesine. 

Elazığ, Adana ve Antalya'da yeni bir şehir oluşmuş. Adananın kuzeyi tamamen başka bir gö
rünümde. Diyarbakır'da 10 katlı gecekondular peydah olmuş. Kaçak olarak araziler üzerine yapı
lan on, oniki katlı binalar aynı zamanda mühendislik hatalarıyla dolu. Geçtiğimiz yıllarda çöken 
apartmandan sonra bu yıl içinde bir çok apartman çökmüştür. 

Diyarbakır'a gelen ve bütün ömrü boyunca biriktirdiği parayla bir ev almaya çalışan göçmen
ler hem arsa alırken, hem de ev yaptırırken büyük kazık yiyorlar. Adana'nın kuzey bölgelerinde 
metre karesi onbin liradan satılan araziler göçmenlere yüzbin liradan satılıyor. 

Sokaklar bir arabanın geçemeyeceği kadar dar. Evler birbirinin içine girmiş durumda, bir çok 
şehirde. Buna bir de su, kanalizasyon ve elektrik sorunları eklenirse sorunun ne boyutlara ulaştığı 
daha iyi anlaşılır." 

7. TMMOB'ce yayınlanan "Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Di
yarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması" adlı Raporda (1996) göçün kentler üzerinde etkisi şu şe
kilde ifade edilmiştir; 

"Diyarbakır kent merkezinde 1990-1996 sürecinde ortaya çıkan olağanüstü nüfus artışı istih
dam alanına çok daha acımasız bir şekilde yansımış, çalışan nüfus 11.071 kişi artarken, işsiz olup 
iş arayanlar 266.122 kişi artmıştır. 

1996 nüfus kestirimine göre ise kentin % 32.34'ü iş aramakta olup, bunun anlamı Diyarba
kır'da kundaktaki bebekten, 70'lik ihtiyara kadar sokakta göreceğiniz her üç kişiden birinin iş arı
yor durumda olmasıdır. Kaldı ki bu değerlendirmeye 1996 yılında Diyarbakır çalışan nüfusunun % 
62.38'ini oluşturan, "günü birlik iş" adı altında amelelik, tablacılık, ayakkabı boyacalığı, vb. (mar
jinal işleri) iş edinenler dahil değildir. 

Kenti giderek daha fazla yoksullaştıran ve çaresizliğini büyüten yukardaki istihdam tablosu, 
kent sokaklarında gözlem amacı ile dolaşan her kişinin uzmanlık gerektirmeksizin farkedebileceği 
bir tablodur. 

Kırsal kesimden kendi iradeleri dışında kopup gelmiş, göç kararını almamış sadece uygulamış 
olan insanlar Diyarbakır'ın bugünkü kent yaşamının değişmez bir parçası olarak, sokaklar, cadde
ler ve kahvehanelerde yerlerini almaktadırlar. 

Kent merkezine taşınan insanlara, bir taraftan, konut ve yakın çevresi olanakları gibi kentsel 
hizmetler geliştirilemediği ve istihdam sunulamadığı için göçe alınan insanlar, kentsel gelişme sü
recine entegre olamıyor, dahası kentsel gelişmeyi negatif etkiliyor; diğer taraftan da geride bırakı
lan kırsal potansiyelin yeniden üretim süreçlerinde kentsel ekonomilere eklenmesinin önü tıkanmış 
oluyor. 

Kırsal kesimden ve çevre kentlerden Diyarbakır'a yönelen göçün nicel ifadesi kent nüfusun
daki bu artışla sınırlı değildir. Diyarbakır, bir kısım göçmen için bir atlama noktası işlevi görmek
te ve ilk aşamada buraya gelen insanların bir bölümü birkaç gün ile bir kaç yıl arasında değişen sü
relerin sonunda batı illerinden birine (Adana, Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul vb.) göç
mektedirler. 

5 yıl içerisinde % 116 artan nüfusu ile kentsel fonksiyonlarını kaybetmiş, gereksinimleri kar
şılamaktan uzak bir hale dönüşmüş olan Diyarbakır için söylenebilece tek şey köyleşmedir. 

"Zorunlu Göç"ün yarattığı boşluk önümüzdeki süreçte kendisini daha da fazla hissettirecek, 
kırsal alanının geri beslemesinden yoksun kalan kent ekonomisi tıkanma noktasına gelecektir." 
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8. Göç Alan Kentlerin Sorunlarını Şırnak Milletvekili Salih YILDIRIM şu şekilde dile getir
miştir: 

"Zaten düzenli olmayan kentler, köy boşalmalarıyla daha da kalabalıklaşmakta, çarpık kent
leşme daha da artmaktadır. Altyapı yetersizliğıi, gecekondulaşma ve yoksulluk, kentleri köyleştir
mektedir. Köyleşen kentlerde sermaye ve beyin göçü artmakta, bu da sorunları büsbütün derinleş
tirmektedir. Öteden beri, sürgün yeri olarak adlandırılan bölgede, kamu görevlileri işbaşı yapma
mak veya bir an önce yöreyi terk etmek için çeşitli bahanelere başvurmaktadırlar. Yöreye tayin edi
lenlerin yüzde 60'ı göreve gitmemektedir. Yörede idare yüzde 90 vekaletle yönetilmektedir. Böy
lece, beyin göçüyle birlikte, kenti olumlu yönde değiştirilebilecek dinamikler giderek yok olmak
tadır." 

9. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet BİLGÎN: 
"Problemler bellidir. Ancak, acilen müdahale edilmesi lazım, çünkü 1.5 milyon nüfuslu Diyar

bakır'a hala suyu veriyor olamamamız, kanalizasyon şebekesinin olmayışı ve hijyenik açıdan bü
yük bir tehlike çanını çalıyor olması, hala Diyarbakır'da bir et kombinasının, bir kesimhanenin ol
maması nedeniyle sokaklarda, caddelerde sur duvarlarına asılarak, elektrik direklerine asılarak ya
pılan kesimlerin olması ciddi bir şekilde sağlığı tehdit ediyor olması, doğrusu insafa sığmaz. 

Toplu konutla temasa geçtim ve bir arsamız var, işgal edilmişti, 250 dönümü gecekonducular 
tarafından işgal edilmiş, kalanı da pamuk tarlası falan şeklinde işgaldeydi, aldık, yok pahasına on
lara verdik, yeter ki buraya bir hizmet gelsin diye. Toplu konut, 15 trilyon bugünün parasıyla para 
harcadı, 2 bin konut için. Dile kolay yapıldı ama, gidin bir görün; yolu yok, paraşütle gidebilirsiniz. 

Vilayet 500 ev yaptırdı deniliyor. 1-1.5 yılı geçti, sayın vali vekilim de burada. Acil Destek 
Fonundan paralar geldi. Bir kısmını Köy Hizmetleri, Karayolları falan filan. Gidin bir görün, bir 
çoğu çatlamış; her gün benden vidanjör istiyorlar; çünkü altyapısı yok. O kadar bağırdım, kimse 
beni dinlemedi. Diyeceğim şu: yerel yönetimlere güvenmek zorundayız.(EK:l,S:263-280) 

IV-BULGU VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları

mızın sorunları ve alınması gereken tedbirlerin tesbiti amacıyla kurulan komisyonumuzun, sorunun 
nedeni, boyutu ve sonuçlarını tesbit etmek için Diyarbakır, Şırnak, Van Mardin illerinde yaptığı in
celemeler, OHAL Bölge Valiliği ve İl Valiliği yapmış kişiler ve görev başındaki kişilerin, konuy
la ilgili bilim adamlarının, yerel yöneticilerin, sivil toplum örgütü, temsilcilerinin, köy muhtarları 
ve köylülerin dinlenmesi bu konuda yayınlanan ve hazırlanan raporların, komisyona ulaştırılan dir 
lekçe, yazı ve raporların incelenmesi sonucu saptanan veriler ve sorunların genel değerlendirilme
si özet olarak aşağıda sunulmuştur. 

4.1. Yerleşim Birimlerinin Boşaltılması 
a. Boşaltılan Yerleşim Birimleri 
OHAL Bölge Valiliğinin Kasım 1997 de bildirdiğine göre, dönüş yapanlar hariç olmak üzere 

OHAL uygulanan 6 il ve mücavir 5 ilde toplam 820 köy, 2345 mezra boşaltılmıştır. Toplam 3165 
yerleşim biriminden 57.314 haneden 378.335 kişi çeşitli kentlere göç etmiştir.Bu sayılara tamamen 
boşaltılmayan yerleşim birimlerinden ferdi olarak göç edenler dahil değildir.Ayrıca OHAL uygu
lanan iller ve mücavir iller dışında kalan bazı illerde de boşaltılan yerleşim birimleri bulunmaktadır. 

Yukarıdaki iller dışındaki 10 ilde boşaltılan köy ve mezralarda dikkate alındığında (Tablo 2), 
boşaltılan köy sayısı 905'e, mezra sayısı 2523'e, toplam sayı ise 3428'e tırmanmaktadır (Tablo 3) 

Boşaltılan yerleşim birimleri ve göç eden vatandaşların sayısı konusunda daha yüksek rakam-
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lar telaffuz edilmekte ve OHAL Valiliği verilerinin gerçeği yansıtmadığı .boşaltılan daha bir çok 
yerleşim birimi bulunduğu iddia edilmektedir. Ancak bölgenin güvenlik koşullarında bu iddiaların 
doğruluğunu araştırma imkanı yoktur. 

Boşaltılan yerleşim birimlerinden göç eden insanların hangi kentlere göç ettikleri hususunda, 
güvenlik birimlerinde ya da diğer resmi makamlarda kayıt tutulmamıştır. Kimin nereye yerleştiği 
devletçe bilinmemektedir.Sadece Van Valiliği Van kent merkezine 1994 'den sonra göç edenlerin 
kayıtlarını tutmuştur. 

b. Köy Boşaltma Sürecinin Ardında Yatan Nedenler: 
1. Köylülerin köylerini terketmeleri: 
Silahlı illegal örgütlerin lojistik desteğini kesmek için 1990'dan sonra birçok ilde mera yasa

ğı uygulamaya konmuştur. Ancak bu yasak bölgenin başlıca geçim kaynağı olan hayvancılığı 
olumsuz yönde etkilemiş, hatta hayvancılığı bitirmiştir. 

Gerek sözkonusu örgütün eylemleri, gerekse sürdürülen operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle 
köylü tarımsal faaliyetini sürdürememiştir. Tarlasını ekememiş veya ektiğini biçememiş, bahçesi
ne bakamamış, hatta ekili alanlar ve bahçeler tahrip olmuştur. 

Özellikle bölgenin coğrafık açıdan engebeli olması ve yerleşimin dağınık olması nedeniyle 
yerleşim birimleri devlet tarafından yeteri kadar korunamamıştır. Köylülere geçici Köy Koruculu
ğu almaları istenmiş bazı köyler bunu kabul ederken bazıları kabul etmemiştir. Koruculuğu kabul 
edenlere örgüt baskısı yoğunlaşmıştır. Kabul etmeyenlere de güvenlik birimleri kuşku ile yaklaş
mış, PKK'nın bu-köylerden lojistik destek sağlama iddiaları üzerine kontroller, operasyonlar bu 
köylerde yoğunlaşmıştır. 

Yerleşim birimlerinin hem güvenliğinin sağlanamaması, hem de geçim kaynaklarının yok ol
ması buralarda yaşamı çekilmez hale getirmiştir. İnsanların köyünde, mezrasında güvenliğinin, ge
çiminin, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerinin sağlanamaması köylülerin yerleşim yerlerini terket-
meye zorlamıştır. 

2. Silahlı İllegal Örgütler Tarafından Köy ve Mezraların Boşalttırılması 
. Örgüt kendine lojistik destek sağlamayan ve özellikle koruculuğu kabul eden yerleşim birim

lerine baskısını artırmıştır. 
3. Güvenlik Birimlerince Boşaltılan Köyler ve Mezralar 
OHAL Valiliğince 2935 Sayılı Kanun çerçevesinde boşaltılan yerleşim birimlerinin özellikle 

koruculuk sistemini kabul etmeyen köyler, belki de güvenliklerinin sağlanamayacağı endişesi, bel
ki PKK'ya yardım edecekleri endişesiyle güvenlik birimlerince boşaltılmıştır. 

Ancak bu uygulama yasal çerçevede yapılmamış, güvenlik birimlerince fiilen gerçekleştiril
miş olup bu uygulama özellikle 92-94 döneminde yaygınlık kazanmıştır. Azalmış olmakla beraber 
uygulama günümüzde de yer yer devam etmektedir., 

. Bu şekilde köy boşaltma yasal çerçevede yapılmadığı için, köylerini terketmeye mecbur kalan 
insanlar devlet tarafından 2510 Sayılı İskan Kanunu çerçevesinde iskan, iaşe ve diğer hizmetler 
sağlanamamaktadır. 

4.2. Göç Edenlerin Yerleşim Sorunları: 
Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle yaşadıkları yeri güvenlikli bulmayan vatandaşlar daha 

yavaş bir süreçte, fakat PKK ve güvenlik güçleri tarafından boşaltılan yerleşim birimlerinden çok 
hızlı biçimde köy ve mezralarını terkederek yakınlarının bulunduğu en yakın kente göç etmişler
dir,. 
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Gidilen yerler ilçe merkezleri, il merkezleri, bölgedeki Şanlıurfa, Van, Diyarbakır gibi büyük 
şehirler, batıda mevsimin uygun olduğu, tarım işçiliği gibi eğitim ve beceri gerektirmeyen istihdam 
alanları sağlayabilen Mersin, Adana, Antalya gibi şehirlerdir. 

Bu yüzden başta Diyarbakır ve Van il merkezleri olmak üzere bir çok şehrin nüfusunda şişme 
meydana gelmiştir. 

Bu yoğun göç plansız gerçekleştiğinden, mülki makamlar ve yerel yönetimler hazırlıksız ya
kalanmışlar. Gelenlere zecri tedbirlerle, çok az ve sağlıksız yerleşim sunabilmişlerdir. 

Merkezi yönetimin desteğiyle Valiliklerce bazı il ve ilçe merkezlerinde çok az sayıda konut 
yapılabilmiştir. 
• Henüz bir konuta kavuşamayan binlerce insan, bir yakınının yanında, inşaatlarda, park, garaj 

gibi sağlıksız ortamlarda, kalabalık halde yaşamaya devam etmektedir. 
Köyleri boşaltılan insanlar sorunlarıyla beraber dalga dalga önce bölgedeki, arkasından tüm 

Türkiye'deki büyük kentlere taşınmaktadırlar. 
4.3. Göç Edenlerin İstihdam Sorunları: > 
Göç edenler beraberlerine getirdikleri hayvanlarını ve diğer mallarını satarak bir süre bunun

la yaşamlarını sürdürmüşler, ancak bu insanlar artık hazırı tüketmişlerdir. 
Göç edilen yerler zaten ekonomik bakımdan gelişmiş, sanayileşmiş bölgeler olmadığından, 

ayrıca bu insanların tarım ve hayvancılık dışında bir meslek ve becerileri olmadığından istihdam 
imkanı bulamamışlardır. Bir kısmı seyyar satıcılık, hamallık, bekçilik gibi marjinal işler bulmuş
lar, ancak büyük çoğunluğu işsizdir. 

Van, Şırnak gibi illerde sınır ticareti nedeniyle bu insanların önemli bir kısmı kendini geçin-
direbilecek asgari gelire sahip olabilmektedir. 

Bölgede güvenlik nedeniyle uygulanan "mera yasağı" ve son yıllarda uygulanan yanlış hay
vancılık politikası bölgenin başlıca gelir kaynağı olan hayvancılığa büyük bir darbe vurmuştur. Ge
çimi tükenen insanlar zaten köy boşaltma olmasa da zaman içinde köylerini terketmek zorunda ka
lacaktı. Bu nedenle bu bölgeye dönük hayvancılığı merkezine alacak bir teşvik politikası acilen 
devreye girmediği takdirde bölgede yaşayanların ve göç edenlerin istihdamı sağlanamayacaktır. 

4.4. Göç Edenlerin Eğitim Sorunları: 
Bölgede eğitim yönünden büyük bir olumsuzluk yaşanmaktadır. ÖHAL Valiliği verilerine gö

re bölgede 1.259 okul güvenlik nedeniyle, 357 okul öğretmensizlik ve 587 okul diğer eksiklikler 
nedeniyle kapalıdır. Ayrıca açık okullarda öğretmen ve yönetici kadrolardaki eksiklikler nedeniy
le eğitim programları tam olarak uygulanamamaktadır. Ayrıca bölgede branş öğretmeni ve tecrü
beli öğretmen çok azdır. 

Diyarbakır'da yapılan bir araştırmaya göre, kentte yaşayan ilkokul çağındaki çocukların ancak 
% 52.39'u okula gitmekte, orta öğretim çağında bu oran % 34.26'ya düşmektedir. Okula gitmeyen 
ortaöğretim çağındaki (12-18) çocukların % 53.83'U hiç bir yükümlülüğü olmaksızın boş gezmek
tedir. 

Göç eden insanlara dönük özel bir araştırma yapılmadığı için okullaşma oranı bilinmemekte
dir. Ancak eğitim yönünden bu insanların durumu genel ortalamadan çok daha kötü bir durumda
dır. Eğitimsiz olarak yetişkin çağına ulaşacak bu gençler ileride işsizliğin, umutsuzluğun ve güven
sizliğin pençesine düşecektir. 

OHAL ve mücavir illerdeki öğretime kapalı okulların kapalı olma sebepleri Tablo V'de gös
terilmiştir. 
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4.5. Göç Edenlerin Sağlık Sorunları: 
OHAL Bölge Valiliğinin verilerine göre son sekiz yılda başta tifo olmak üzere hepatit, dizan

teri gibi bulaşıcı hastalıklarda korkunç bir artış vardır. Bunun nedeni özellikle göçeden insanların 
sağlıksız ortamlarda, kalabalık olarak yaşamalarıdır. 

Bölgede sağlık istatistikleri güvenilir ve sağlıklı olmamakla birlikte, OHAL Valiliğince bildi
rilen rakamlara göre 1991 de 6.142 olan tifo vakası, 1997'de21.677'ye, 1991'de 4.026 olan dizan
teri vakası 1997'de 12.912'ye çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki bölgede bulaşıcı hastalıklar hızla 
yayılmaktadır. 

Bölgedeki sağlık hizmetlerinde büyük bir aksama vardır. Sağlık personeli yetersizdir. Mevcut 
personel büyük şehirlerde toplanmıştır. Bölgede önleyici sağlık hizmetleri çok yetersizdir. Bölge
deki birçok sağlık tesisi kapalıdır. Açık olanlar fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirememek
tedir. 

OHAL ve Mücavir illerde 387 sağlık ocağından 54'ü güvenlik, 18'i personel yetersizliğinden 
15'i diğer nedenlerden olmak üzere 87 adedi kapalıdır. Yine bölgedeki 831 sağlık evinden sadece 
88'i açıktır. 743 sağlık evi ise Güvenlik (374), personel yetersizliği (233) ve buna araç gereç gibi 
başka sebeplerden (136) dolayı kapalıdır. (Tablo 6) 

Kasım 1997 itibariyle OHAL ve Mücavir iller'de toplam 274 Uzman doktor bulunmakta, te
davi hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 748 uzman doktora daha ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bölgede pratisyen doktor, ebe, hemşire ve diğer personel açığı devam etmektedir. (Tablo 7) 
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TABLO V 
OHAL BÖLGESİNDEKİ SEBEPLERİNE GÖRE KAPALI O 

(1997-1998 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI) 

İLLER 

0 
H 
A 
L 

M 
Ü 
C 
A 
V 
i 
R 

D.BAKIR 
HAKKARİ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
TUNCELİ 
VAN 
TOPLAM 
BATMAN 
BİNGÖL 
BİTLİS 
MARDİN 
MUŞ 
TOPLAM 

GEN. TOPLAM 

MEVCUT 
OKUL SAYISI 

İLK ÖĞRETİM 

1.077 
197 
65 

348 
311 
777 

2.775 
343 
424 
433 
665 
453 

2318 
5.093 

Ü S E DENGİ 

43 
11 
7̂  

10 
19 
25 

115 
20 
18 
26 
37 
21 

122 
237 

TOPLAM 

1.12 
208 
72 

358 
330 
802 

2.89 
363 
443 
459 
702 
474 

2441 
5.33 

EGITIM-OGRETIME 
AÇIK OKUL SAYISI 

İLK ÖĞRETİM 

709 
105 
43 

151 
39 

630 
1677 

. 157 
143 
242 
380 
292 

1214 
2.891 

ÜSE DENGİ 

43 
11 
7 

10 
19 
25 

115 
20 
18 
26 
37 
21 

122 
237 

TOPLAM 

752 
116 
50 

161 
58 

655 
1.792 

177 
161 
268 
417 
313 

1336 

3.128 

EĞİTİM-ÖĞRETİME AÇILAMAYAN 
OKUL SAYISI 

İLK ÖĞRETİM 

368 
92 
22 

197 
272 
147 

1.098 
186 
281 
191 
285 
161 

1.104 
2.202 

Ü S E DENGİ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOPLAM 

1 

1 
2 

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997 



Tablo- VI- OHAL BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK OCAĞI VE SAĞ 

İLLE*R 

O 
H 
A 
L 

M 
Ü 
C 
A 
V 

i 
R 

D.BAKIR 

HAKKARİ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
TUNCELİ 

VAN 
TOPLAM 
BATMAN 

BİNGÖL 
BİTLİS 

MARDİN 
MUŞ 
TOPLAM 

GEN. TOPLAM 

MEVCUT 

71 
19 
27 
26 
20 
46 

209 
22 
24 
28 
58 
46 

178 
387 

AÇIK 

59 
11 
20 
17 
15 
46 

168 
15 
17 
23 
44 
33 

132 
300 

SAĞLIK OCAKLARI 
KAPALI OLMA NEDENLERİ 

GÜVENLİK 

12 
6 
7 
2 
4 
0 

31 
7 
7 
5 
4 
0 

23 
54 

PERSONEL 
YETERSİZLİĞİ 

0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
9 
6 

15 
18 

DİĞ.NED. 
(Bina, Araç-Ger) 

0 
2 
0 
4 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
7 
8 

15 

TOPLAM 

12 
8 
7 
9 
5 
0 

41 
7 
7 
5 

14 
13 
46 
87 

MEVCUT AÇIK 

109 
24 
67 
79 
92 
99 

470 
43 
76 
77 

113 
52 

361 
831 

10 
1 
8 
4 

19 
28 
70 

1 
1 
7 
9 
0 

18 
88 

GÜV 

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997 



Tablo-VII- OHAL BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK PERSONEL 

İLLER 

0 
H 
A 
L 

M 
Ü 
C 
A 
V 
i 
R 

D.BAKIR 
HAKKARİ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
TUNCELİ 

VAN 
TOPLAM 
BATMAN 
BİNGÖL 
BİTLİS 
MARDİN 
MUŞ 
TOPLAM 

GEN. TOPLAM 

UZMAN 
HEKİM 

MEVCUT 

94 
4 

14 
3 
4 

59 
178 
25 

16 
20 
23 
12 
96 

274 

İHTİYAÇ 

206 
43 
67 
39 
52 

78 
485 

20 
57 
54 
47 
85 

263 
748 

PRATIS 
HEKI 

MEVCUT 

301 
49 
56 
43 
63 

148 
660 

83 
48 
78 

153 
87 

449 
1.109 

İYEN 
M 
İHTİYAÇ 

66 
2 

76 
29 
62 

93 
328 

10 
75 
24 
83 
77 

269 
597 

HEMŞİRE 

MEVCUT 

471 
83 

105 
66 
94 

249 
1.068 

131 
127 
92 

226 
112 
688 

1.756 

İHTİYAÇ 

513 
456 
142 
66 
90 

199 
1.466 

40 
93 

220 
171 
191 
715 

2.181 

E 

MEVCU 

4 

1 

2 
1.1 

1 
1 

1 
1 
5 

1.6 

Kaynak: OHAL Bölge Valiliği: Kasım 1997 
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Göç eden insanlar, birden çok aile birarada, küçük ve sağlıksız, alt yapışız evlerde ve baraka
larda yaşadıklarından, gerekli temizlik sağlanamadığından bit, pire, uyuz gibi unsurlardan kaynak
lanan rahatsızlıklar hızla artmıştır. 

Göç eden insanlarda önlenebilir ve tedavi edilebilir birçok hastalık mevcuttur. Ancak insanlar, 
özellikle kadın ve çocuklar, parasızlıktan, dil bilmediklerinden, utangaçlıklarından, sağlık hizmet
lerinden yararlanamamaktadır. Doğumların büyük çoğunluğu evlerde, sağlıksız ortamlarda yapıl
maktadır. 

Bölgenin güvenlik ortamından kaynaklanan psikosomatik rahatsızlıklar kadın ve çocuklarda 
yoğun bir şekilde görülmeye başlamıştır. Sürekli gerilim ortamı hipertansiyon biçiminde kalp ra
hatsızlıklarına yol açmaktadır. Kadınlarda düzensiz adet kanamaları, hatta adet görmeme, düşük
ler, çocuklarda cilt döküntüleri, korku, gece altına işeme, yüzde döküntüler, kaşıntı, egzama gibi 
şikayetler artmıştır. İnsanlar depresif durumlara, ruhsal çöküntüye girmekte, başkalarına karşı gü
vensizlik duymakta, şövanist duygular gelişmektedir. Kısaca, bölgede görev yapan güvenlik perso
nelinin önemli bölümü gibi bu insanlar da "Vietnam sendromunu" denen rahatsızlığı yaşamakta
dırlar. , 

4.6. Sosyal ve Diğer Sorunlar 
Göç Doğu ve Güneydoğudan bölge içi kent merkezlerine oradan da yoğun olarak Mersin, 

Adana, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere yönelik gerçekleşiyor. Bu yoğun göçün askeri çatışma
ların yükselme dönemlerinde arttığı gözlenmektedir. Özellikle 1989 sonrası dönemde de göçün art
tığını görüyoruz. Kitlesel zorunlu göçe ilişkin önemli sonuçlardan birisi de çok değişik meslek ve 
sosyal gruplara mensup insanların göç ettiğidir. Önemli oranda İşgücü sermaye ve beyin göçü hız
la metropollere doğru akmaktadır. Göçe maruz kalmış yurttaşlarımızın aile büyüklükleri, aile başı
na düşen çocuk sayıları, çocukların eğitimi ve aile reislerinin çocukların geleceğine ilişkin düşün
celerine ilişkin elde edile'n bulgular da şöyle sıralanabilir; 

1- Göçe maruz kalmış yurttaşlarımızın aile büyüklükleri ve yapısı geleneksel toplum yapısına 
ilişkin özellikler taşımaktadır. Aile büyüklüğü genellikle 5-11 arasında değişmektedir. Ayrıca kent
sel yaşamın girdabında geleneksel geniş aile yapısının da parçalanmaya başladığını da görmekteyiz. 

2- Aile başına düşen çocuk sayısı da yüksek gözükmektedir. Aile başına düşen çocuk sayısı 
4.37 ile 6 arasında değişmekte ve çocukların önemli bir bölümünü de 0-9 yaş arası, beslenme, ba
kım, eğitim gibi hizmetlere ihtiyaç duyan çocuklar oluşturmaktadır. Çukurova bölgesinde zorunlu 
göçe maruz kalmış çocuklarının önemli oranda ayakkabı boyacılığı, simitçilik, gazete satıcılığı, 
araba camı silme, tarım iş kolu gibi işlerde sosyal güvencesiz, insan hakları, çocuk hakları sözleş
melerine aykırı biçimlerde değişik işlerde çalıştıkları görülmektedir. Hanehalkı reisleri içinde bu
lundukları tüm olumsuzluk ve zor yaşam koşullarına rağmen çocuklarını okula gönderme eğilimin
den yanadırlar. Ancak çocukların örgün eğitim, öğretim olanaklarından yararlanmalarının önünde 
şu noktalar engel oluşturmaktadır. 

a) Ailelerin ekonomik olanaklarının yetersizliği, 
b) Çocukların çalışma zorunluluğu, 
c) Dil ve kültür anlaşmazlıkları. 
Hane halkı reislerinin önemli bir bölümü çocuklarının eğitimi ile ilgili olarak iki ya da üç dil

li örgün eğitim, meslek ve beceri kazandırma eğitim tercihlerini ortaya koymaktadırlar. Ailelerin 
genel eğilimi, çocuklarının örgün eğitime dayalı bir mesleğe yönelmeleri yönünde oluşmaktadır. 
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Zorunlu göçe maruz kalmış yurttaşlarımız üzerinde yapılan çalışmalarda hane halkı reislerine 
ilişkin saptadığımız kendi asıl yerleşim bölgelerinde memlekete yapılan iş ve bu işe ilişkin özellik
lere dayalı olarak bir değerlendirme yaptığımızda tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik etkinlik
lerin ağırlıkta olmakla beraber, çok değişik mesleklere dayalı mesleklerin olduğu göze çarpmakta
dır. Ayrıca göçle birlikte ailelerin başta ekip biçtikleri toprakları oturdukları evleri hayvanları ve 
değişik eşyalarını geride bıraktıkları, bu nedenle de önemli oranda geriye dönük ekonomik kayıp
ların olduğu görülmektedir. 
Sağlık hizmetlerinden yararlanma, sosyal güvence ve çevre koşulları açısından ise ortaya çıkan so
nuçlara gelince; 

1- Hane halkı reisleri, eşler ve çocuklar ve aile üyelerinin herhangi birinin sağlık ve sosyal gü
vence sahiplik oranı oldukça düşüktür. 

2- Geriye yönelik kentsel alanlar ve çevresinde son bir yıllık dönemde sağlık hizmetlerinden 
yararlanma dereceside ekonomik koşulların yetersizliği ve sosyal güvencesizlik sebebiyle oldukça 
düşük kalmaktadır. 

3- Aileler öncelikle çevre ilişkileri yoluyla sağlık ocağı ve devlet hastanelerinin olanakların
dan yararlanma yoluna gitmektedirler. 

4- Beslenme bozukluğuna dayalı rahatsızlıklar, kadın ve doğum hastalıkları, çocukların hasta
lıkları ve yaşam koşullarının kötülüğüne dayalı eklem rahatsızlıklarına sıkça rastlanmaktadır. Gö
çe maruz kalmış yurttaşlarımız özellikle de barınaklarda (naylon çadır, tamamlanamamış derme 
çatma evler v.b) yaşamak zorunda kalan ailelerin yaşadıkları çevre koşulları incelendiğinde, salgın 
hastalıkların oluşabileceği ortam koşullarının varlığı gözlenmektedir. Çevre sivrisinek ve zararlı 
böceklere karşı herhangi bir biçimde ilaçlanmamaktadır. 

5- İçme ve kullanma suyu barınaklar açısından değerlendirildiğinde kuyu ortak çeşmeler ya da 
sulama kanallarından sağlanmaktadır. Bu da ister istemez mikrobik hastalıklara açık bir çevre ya
ratmaktadır. 

6- Barınakların birç çoğunda tuvalet ihtiyacı binalara eklenmiş derme çatma eklenmiş yapılar, 
ortak tuvaletler aracılığıyla karşılanmaktadır. Tuvaletlerin büyük çoğunluğuda kanalizasyona bağ
lı değildir. 

7- Barınakların bir çoğunda banyo yapma olanakları da sınırlıdır. Naylon çadırlar, tamamlan
mamış binalar ya da boş dükkanlarda yaşamak zorunda kalanların ortalama 10-20 günlük periyot
larda ancak banyo yapabildikleri ortaya çıkmaktadır. 

İSTİHDAM VE GELİR 
Çukurova Bölgesi ve çevresinde kentler ve çevrelerinde birikmiş zorunlu göç nüfusuna ilişkin 

istihdam ve gelir olanaklarına İlişkin elde edilen bulgular şunlardır: 
1) Hanehalkı reisi ve çalışabilir durumda olan aile üyeleri genellikle inşaat sektörü, seyyar sa

tıcılık bahçe işleri ve tarım ürünleri işleme ve depolama işlerinde çalışmaktadırlar. Ücretlerini de
ğerlendirdiğimizde; Tarlm işçiliği, tarım ürünlerini işleme ve depolama işlemlerinde cinsiyet ayırı
mına göre bir ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sektörde erkekler ortalama günlük 
800.000 , kadınlar 600.000 ve çocuklarda 400.000 TL ücret almaktadırlar. Ancak, bu sektörde ça
lışma koşulları belirsiz (mevsim koşullarına bağlı) ve sosyal güvence de yoktur. İnşaat sektöründe 
çalışma ve gelir olanakları ustalık ve beceri arttıkça yükselmektedir, erkekler açısından ücretlerin 
1.000.000 ile 1.500.000 TL arasında değiştiği görülmektedir. Zorunlu göçe maruz kalmış insanlar 
arasında yaygın olarak görülen bir iş türü de "tablacılık" adı verilen seyyar satıcılık işidir. Ancak, 
zabıta ve kolluk kuvvetlerinin baskısı zaman zaman potansiyel suçlu ve terörist muameleleri bu 
sektörde çalışanları olumsuz etkilemektedir. Zorunlu göçe maruz kalmış yurttaşlarımız bir bölümü 
yanlarında getirdikleri para edebilecek değerli şeylerini satarak yer yer küçük işyeri sahipliğine de 
yönelmektedirler. 
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Kentsel alanlar ve çevresinde zorunlu göçe maruz kalmış yurttaşlarımızın yaptığı değişik işle
rin ortak özelliği, gelir elde etme olanakları açısından kentsel alanın yerleşik insanlarından düşük 
oluşu dağınık oluşları, sosyal güvence ve insani çalışma koşullarından yoksun oluştur. Dağınıklı
ğı, sosyal güvenceden yoksunluğu ve düşük geliri aşma doğrultusunda nispi de olsa dernekler bi
çiminde örgünlenme eğiliminin olduğu göze çarpmaktadır. 

2) Kentsel alanlar ve çevresinde yığılmış zorunlu göçmenler arasında işsizlik oranları da kent
sel işsizlik oranlarının üzerindedir. Hanehalkı reislere ve çalışabilir durumda olan aile üyeleri sü
rekli iş arama çabası içindedirler. 

3) Hanehalkı reisleri ve çalışan aile üyelerinin önemli bir bölümü şu an yaptıkları işlerden 
memnun değiller. 

4) Hanehalkı reisleri eşlerinin ve yetişkin kız çocuklarının gelir getiren bir işte çalışmalarına 
bakışları olumludur. Ancak sahip oldkuları geleneksel değerler gereği düşünülen işler-daha çok ev
de yapılabilecek, eve eklenmiş işler biçimindedir. 

4.7. Boşaltılan Köylere Geri Dönüş Uygulaması: 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 11 Kasım 1997 tarihli raporuna göre boşaltılan köylerden 

şimdiye kadar sadece 78 köy ve 70 mezraya 3.786 haneden 22.993 kişi köyüne geri dönmüştür. Bo
şaltılan toplam 3313 yerleşim biriminden göç eden 401.328 kişiden bugüne kadar sadece, yakla
şık % 6'sı köyüne dönebilmiştir. (Tablo: 1) 

ÖHAL Bölge Valiliğince 101 köy ve 99 mezranın daha güvenlikli olduğu ve köylülerin köy ve 
mezralarına dönebileceği tesbit edilmiştir. Ayrıca geri dönmek için bugüne kadar 140 köy ve 227 
mezra köyüne dönmek için idari makamlara müracatta bulunmuştur. 

Göç eden vatandaşların büyük çoğunluğu henüz köy ve mezrasında güvenliğin tam olarak sağlan
dığından emin olamadığı gibi köylerdeki evlerinin altyapısının ve diğer tesislerin yakılmış ve yı
kılmış olması nedeniyle köyüne dönme konusunda isteksizdir. 

Ayrıca göç ettikleri kentlerde yerleşim, istihdam ve başka büyük sıkıntıları olmasına rağmen 
köylerinde geçimlerini sağlayacak imkanlardan mahrum olduklarından bir çoğu da köyüne geri 
dönmek istememektedir. 

Ayrıca kente gelen özellikle genç nüfus yeniden köye dönmek yerine kendilerini yeni ortama 
alıştırmak, buralarda sorunlarına çözüm aramak ihtiyacını hissetmektedir. 

Köye geri dönüşü sağlayacak ve hızlandıracak somut uygulamalar henüz başlatılmamıştır. 

4.8. Komisyon'a Sunulan Diğer Çözüm Önerileri: 
Komisyon tarafından beyanlarına başvurulan ya da komisyona rapor gönderen bölgede görev 

yapan Valiler, bölgedeki kentlerin Belediye Başkanları, konuyla ilgilenen bilim adamları, sivil top
lum örgütü temsilcileri ve ilgililerin sorunun çözümüne dönük görülen aşağıda özetlenmiştir; 

1- Van Belediye Başkanı Aydın TALAY: 
"İstekleri dışında göç eden insanlar aradan yıllar geçse de kendi yöresine dönmek istiyor. 

Van'a bu şekilde gelenler için her ne kadar bir takım konutlar yapıldı ise de bu insanlar mutlu ola
madılar. 

Bu insanların kendi köylerine dönmesinde büyük yarar var. Ancak devletin köye dönüş çağı
rılan Van'da olumlu tepki almadı. Henüz köyüne geri dönen yok. Fakat köyü cazibe merkezi ya
pılsa, ürettiği hayvansal ve tarımsal mamuller daha yüksek fiyattan satın alınsa bu insanların geri 
dönüşü hızlanır. 
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Köylülerin güvenlikleri sağlanmak ve kaybettikleri tarımsal ve hayvansal imkanları yeniden 
sağlanmak şartıyla göç eden köylüler köylerine geri döner. 

Geçmişte hayvancılık alanında yüksek vasıflı süt ve et tipi hayvan dağıtmakla devlet yanlış 
yaptı. Bu hayvanlar telef oldu. Köylü borcunu ödeyemedi ve depresyona girdi. Bölgeye en uygun 
olanı küçükbaş hayvancılıktır. Meralar üzerinde seyyar hayvancılıktan birden sabit hayvancılığa 
geçiremeyiz. 

Bu insanlar için düzenli bir iskan politikası uygulanmadı. Yapılan konutlar sağlıklı ve düzen
li değil. Bu yönden devlet sorumluluğunu yerine getirmedi, bu insanları kaderlerine ve insiyatifle-
rine terketti."(EK:l, S:235-250) 

2- Tunceli Belediye Başkanı Mazlum ASLAN: 
"Göç eden insanların konut sıkıntısı var. Konut sıkıntısının çözümü için devlet bir adım atmış 

değildir, işsizlik had safhada, lise ve üniversite mezunu gençlere bir iş imkanı yaratılamadı. Okul
lar kapalı, şehir merkezindeki açık okullar öğretmensizlik nedeniyle işlevini yitirmiş durumda. Mil
li Eğitimde yönetici kadrolar ve okullarda branş öğretmenleri eksiktir. Atanan sınıf öğretmenleri
nin formasyonu ve branş bilgisi yoktur. 

Ekonomik tedbirler alınmadan, eğitim, sağlık ve konut sorununa el atılmadan silah zoruyla so
runu çözme yöntemi yanlıştır. Bu yöntemle 1980'lerden beri çözüm bulunamadıysa, teşhis yanlış
tır, başka bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

Köylüler köylerinden göç ettirilmiş ve terör bitmemişse o zaman bu köylülerin köylerine der
hal geri gönderilmesi bir çözümdür. Çünkü bu insanlar kendi köylerine gittiklerinde tarımsal ve 
hayvansal ekonomileri gelişecektir. 

Devlet köylülere geri dönebilirsiniz dese göç edenlerin % 70-80'i köylerine geri dönecektir. 
Çünkü şehir merkezlerinde sıkıntıları var ve zor şartlar altında yaşıyorlar. Ceplerinde para yoktur. 
Elektrik ve su parasını ödeyemiyorlar. 

Köylüler köylerine geri gönderilirken bunların yakılan yıkılan evlerinin onarılması, ulaşımla
rının sağlanması, elektrik, su ve telefonunun tekrar yapılması gerekir. 

Ziraat Bankasından faizsiz ya da düşük faizli teşvik kredileri açılmalıdır. 

İlçe merkezlerindekiler de dahil köylüler geri gönderilmelidir. Eğer güvenlik nedeniyle gön-
derilmeyecekse, mağdur durumdaki bu insanlara şehir merkezinde acil bir şekilde konut ve istih
dam sağlanmalıdır. 

Tunceli ilinde belediyeler dahil 1600 memur kadrosu boştur. Bu kadrolara atama izni verile
rek bir sınavla 1600 gence iş imkanı sağlanabilir ve bu terörü yok etmek için bir adımtır. 

Milli Eğitimde yönetici kadrolara atama yapılmalı, vekaletle yürütme işine son verilmeli. 
Branş öğretmenleri atanmalı. Bu bölgeye yetenekli, araştırmacı, kendini yetiştirmiş öğretmenler 
atanmalıdır. 

Köylerden göç edip gelen insanlara işsizlik sigortası gündeme getirilmelidir. Geçici olarak si
gorta yapılsın. 

Tüm bunlar yapılamıyorsa, o zaman belediyelere imkan tanınsın; belediyelerin paylan artırıl
sın ve fonlar harekete geçirilsin. Belediyeler ekonomik yönden güçlendirilirse belediyeler bu insan
lara bakabilir; kirasını ödeyebilir, eğitim ve sağlık giderlerini karşılayabilir. Şu anda sorun beledi
yelerin gücünü aşıyor."(EK: 1, S: 187-202) 
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3- Toplu Komrt İdaresi F,skj p^gtoni Yiğit GÜLOKSÜZ: 
"Köyüne geri dönmek isteyenler için yapım, onarım kredisi verilebilir ve depreme dayanıklı 

basit yapı teknikleri kullanılabilir. Fakat benim gördüğüm kadarıyla, özellikle genç nüfus, bir defa 
dağ köyünden ovaya indikten sonra tekrar köyüne dönmek istemiyor. Başka ülkelerde de bu böyle 
olmuştur. Ova köyleri ve şehirler iş bulmaya daha müsait. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hayvancılık, hayvancılık olarak koyunculuk, koyunculuk 
olarak da mor karaman koyunu bu yaylalarda yıllarca yapıldı. Bu şekilde hayvancılık yapılan yıl
larda sınır ticareti vardı ve bu ticaret belli bir gelir kaynağı idi. Ancak hayvancılık modernleşmeye 
ve gelişmeye doğru gidince bu insanların ova köylerine ve şehirlere inmesi gerekir. 

Erzincan'da deprem sonrasında 200 Milyon dolarlık bir proje uygulayarak, İ02 köyde müşa
vir kontrolünde depreme dayanıklı ahır ve samanlıklar yaptırdık ve bedelini dört etapta ödedik. 
Eğer köye dönenler için bir onarım ve yeniden konut yapılacaksa Erzincan deneyinden yararlanıl
ması gerekir. . 

Göç edenlerin iskanı iki kanuna dayandırılabilir: İskan Yasası, Afetler Yasası. Daha doğal ola
nı İskan Yasasıdır. İskan Yasası uygulanırken vatandaşa şu soru sorulur: kırsal iskan mı istersin, 
kentsel iskan mı istersin? Kırsal iskan isteyene kırsal alanda, kentsel iskan isteyene kentsel alanda 
iskan sağlanır. Ayrıca belli bir süre geçimlerini sağlayacak kadar da yardım edilir. 

Afetler Yasası da uygulanabilir. Erzincan'la ilgili yasaya bir madde eklemek suretiyle bu im
kan Şırnak için kullanılmıştır. Terör bir afet kabul edilerek bir uygulama yapılabilir. 

Toplu Konut İdaresinde geliştirilen ve aslında 1978-1979 yılları arasında uygulanan üç tip pro
je önereceğim: 

a) Toplu Konut: Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresince yapılan 2050 konut bunun en yakın ör
neğidir. Şehir çevresinde bir arazi bulunur ve belli miktar devlet sübvansiyonu ile batıdaki kalite
ye sahip toplu konut yapılır. Fiyatı düşüktür bunun, bir miktar peşinat yatırılır ve geri ödemesi 12 
yıla kadar yayılabilir. Bunlar Bayındırlık birim fiyatlarının % 40 altında maledi lebi lir. İnşaat hızlı 
ve dürüst yapılacak, yıllarca sürmeyecektir. 

b) Toplu Kondu: Gecekonduya alternatif bir projedir. Şehir merkezinin 5-7 km. en fazla 10 
km. uzağında, hazine arazisi ya da nerede ucuz arazi bulunursa, böyle bir yerde 250 metrekare bir 
arsa verip 50 metrekare tek katlı inşaat yapmaktır. Bu evin avlusu geniş bir yaşama alanı sağlaya
caktır. Arazinin durumuna göre. arsa 200-400 metrekare arasında değişebilir. Vatandaş 50 metreka
relik evine hemen girebilir, bahçesinde ufak tefek sebze yetiştirebilir. Evinin üzerine daha sonra bir 
kat çıkabilir. Daha sonra alt katını dükkan ya da işlik olarak kullanabilir veya çocuğunu evlendir
diğinde orada yaşatabilir. Ailenin bütçesine göre genişleme imkanı sağlar. Bu sistem ileride büyük 
şehirler için önemli bir çözüm yoludur. 

Bununla ilgili olarak Toplu Konut İdaresinde 12 değişik proje geliştirdik. Bu projeyi Dünya 
Bankasına götürdük. Dünya Bankası birinci aşamada 50 Milyon dolar kredi verecekti. Bu çerçeve
de 10 bin konut tasarlanmıştır. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep şehir merkezlerinde 8 
bin, ilçe ve köylerde de 2 bin konut yapılacaktı. Bu iki proje kent merkezlerinde uygulanabilir. 

c) Kırsal kesimde anahtar teslimi küçük çiftlikler yapılabilir. 50 metrekarelik bir ev ile geçi
mini sağlamak üzere arazinin sulanabilir olmasına göre 50-120 dönüm çiftlik, bu şekilde arazinin 
büyüklüğüne ve diğer özelliklere bağlı olarak ortalama 1000 nüfuslu yerleşim yerleri kurulabilir. 

Bu tür bir projenin bedeli (arazi, arazi düzenleme hizmetleri, altyapı, konut arsası, 50 metre
kare konut, makina ekipman ve işletme sermayesi dahil) 29.050 dolardır. Bu proje Avrupa Konse
yi Sosyal Kalkınma Fonuna götürülmüştür. Sulu tarım yapılacak yerde bu projenin bedeli 40 bin 
dolardır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 



- 4 2 - -

Bu tür bir projeyi uygulamak için arazi ve planlama ile ilgili işler Toplu Konut İdaresince, ara
zideki tüm koordinasyon işleri GAP İdaresince yapılabilir. Bu idare zaten bu amaçla kurulmuştur. 
Bu projenin iyi bir kredi desteğine ihtiyacı var, onu da Ziraat Bankası sağlayabilir. Bu bankanın 12 
tür kredisi var. Ekipman kredisi, işletme kredisi, hayvancılık kredisi vs. Projenin yerindeki koordi
nasyonunu GAP İdaresine bırakmak lazım. Çünkü yıllardır çalışıyor, fikir üretiyor. 

Bu bölgede sorun hem insanların geçimini hem de istikrarı sağlamaktır. Bu bölgede insanlar 
toprak sahibi olmadan sorun çözülemez. Bölgede toprak sahipliği sadece mülk sahipliği değil aynı 
zamanda özgürlük sahibi olmaktır. Uygulanan konut projeleri gibi şeyler sadece geçici istihdam ya
ratır. Oysa asıl yapılması gereken insanların yaptıklarını daha verimli yapması, daha çok ve düzen
li gelir elde edecek şekilde yapmasını sağlayacak bir istihdam politikasıdır. 

Bölgede insanlar hayvancılık biliyorlar. Dolayısıyla bu bölgede hayvancılığı daima öne çıka
ran bir istihdamı geliştirmek gerekir. Ayrıca bölge insanının % 40'ı tarımla geçiniyor, fakat tarım
da çalışanların % 40'ının toprağı yok. Öncelikle bu insanları bir şekilde topraklandırmak gerekir. 
Ancak toprağın gerçekten çiftçilik yapacak genç nüfusa verilmesi, bu arada bazı pratik şeyler ya
pılabilir. Mesela tarım teknisyenlerine ve ziraat mühendislerine % 3 gibi kontenjan ayrılabilir. Çün
kü buralarda yeni hizmetleri öğretmek kolay değil. Orada 8-10 adam bilerek tarım yaparsa diğer
lerinin tarım yapması kolaylaşır. Bu.toprak reformuyla hedeflenen amaçlara piyasa mekanizması 
ile ulaşmaktır. Amaç ürettiği malı satmaya çalışmak değil, satılabilir malın üretimini sağlamaktır. 
Bu sistemde, bu küçük çiftliklerin öğrendikçe gelirleri artacaktır. 

Bu tür bir proje için 70 tane yer bulduk. 252 milyon dolarlık bu proje ile 5 bin kentsel alanda, 
7 bin kırsal alanda olmak üzere toplam 12 bin konutluk bu projeyi Avrupa Konseyine götürdük. 
Ancak Konseyden siyasi karar alınamadığı için kredi alınamadı. 

Bölgede kamu kuruluşlarının iş yapmasında zorluklar var. Bu bölgede çok hızlı iş yapmak ge
rekiyor. Bölgede inşaatlar çok uzun sürüyor ve çok kalitesiz oluyor ve inşaatların kontrolü yapıl
mıyor. Devletin Bayındırlık Bakanlığı mevzuatına göre bunları kontrol etmesi kendini kandırması-
dır. Bu Erzincan depreminde test edildi; Kamu binalarının % 80'i yıkıldı. Toplu Konut İdaresi bu
rada önemli roller oynayabilir."(EK:l, S: 128-142) 

4- Diyarbakır Eski Valisi Doğan HATİBOĞLU: 
"Köyleri boşaltma kararı olmadığından bu insanların nereye göç ettikleri konusunda bilgi yok. 

İnsanlar göç ettirilmiş ve bırakılmıştır. Kimisi Adana'ya, kimisi Mersin'e, kimisi Antalya'ya, ki
misi İstanbul'a, kimisi de Manisa'ya gitmiştir. Bu insanlarla valiliklerin hiçbir bağı yoktur. 

Köyleri boşaltılan insanlar güvenlik nedeniyle köylerine döndürülmeyecekse bunların köyle
rindeki bağ, bahçe ve tarlaları kamulaştırılıp, bedelleri kendilerine ödensin. Bu insanlar kendi be
lirleyecekleri bir yerde ya da devletin belirleyeceği bir yerde iskan edilsin. 

Bu insanlar topraklarını kullanamadıklarına göre mülkiyet hakkında bir kısıtlama sözkonusu-
dur. Bunların arazileri kamulaştırılsın, bu insanlarda bu paralarla istedikleri yere ev yapsınlar, bah
çe alsın, hayvan alsın. Sırf zilyet olarak arazi kullananlar vardır. Tapulu yerleri olup mülkiyet bağ
lamında kullananlar vardır. Bir de başkasının arazisinde çalışarak geçimini sağlayanlar vardır; 
üçüncü şıkta olanlara bir şey yapamayız ama mülkiyet yani tapusu olan kişilerin tapudan veya ken
dilerinin kanıtlayacakları belgeler üzerinden buraların kamulaştırılıp, bedellerinin ödenmesi müm
kün. Zilyetlik de, bir yerde, belli bir kullanımdan sonra tapu gibi haklar tanıyor insanlara; yani, ora
yı uzun süre, yirmi yıldan beri, zilyet olarak kullanıyorsa tapuymuş, tapulu malıymış gibi onu ka
nıtlamak suretiyle haklar sağlıyor. Belediyedeki emlak vergileri de bu zilyetin kanıtıdır, belgesidir. 
Özel idaredeki kayıtlar var, onlar da bunun belgesidir. Bu şekilde istihdamını sağlasın. Boşaltılan 
köylerden göç eden vatandaşların mağduriyetleri giderilsin. Dönülebilecek köylerde de köyüne dö
necek vatandaşın güvenliği sağlansın. , 
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Ortada köy varmış gibi köye dönüş kararı alınıyor. Bu köyler kullanılmadığı için yıpranmış
tır. Terör tehdidinden boşaltılan bu köylerin elektrik ve telefon bağlantıları yok olmuştur. Yollan 
bakımsızlıktan harap olmuştur. Sağlık ocakları devre dışı kalmıştır. Okullar yakılmıştır. Evler kul
lanılmayacak duruma gelmiştir. Vatandaşın geçim kaynağı olan hayvancılık ortadan kalkmıştır. 

Göç eden vatandaşların yerleştirilmesi için Diyarbakır bazında üç tane uygulama var. Beşyü-
zevler uygulaması, birisi Toplu Konut uygulaması, birisi de, ödeneği bölge valiliğince sağlanmak 
suretiyle, vatandaşa hatta arsası da verilerek, kendi evini kendi yapana yardım metoduyla kent mer
kezlerinde, köylerde veya belli yerleşim yerlerinde yaptırılan afet evler.-

Bölgesel kalkınma modeli geliştirilmeli; Bölgesel kalkınma otoritesi kurulmalı ve bölgede ko-
nuşlandırılmalıdır. Dünyada bu şekildeki uygulamalar incelenmeli. Yerleşim ve istihdama yönelik 
sorunları böyle bir yapı giderebilir. Aksi takdirde merkezden Bayınodırlık Bakanlığı bünyesindeki 
Yapı ya da Afet İşleri veya başka bir birimin yapacağı bir iş değil bu."(EK: 1, S:204-218) 

5- Olağanüstü Hal Bölge Eski Valisi HayırKOZAKÇIOÖLU: 
"Her şeyden önce köyünü terkeden insanlar arasında çok ciddi bir araştırma yapılmalıdır; Kö

yüne dönmek istiyor musun? istemiyor musun? Köyüne dönmek istiyorsan, döndüğünde senin en 
önemli sorunun nedir? Bunlar tesbit edilmelidir. 

Böyle bir araştırmanın sonunda bir grup vatandaş köyüne dönmek isteyecek, bir grup da dön
mek istemeyecektir. İstemeyeni köyüne döndürmek için zorlamamak gerekir. 

Böyle bir araştırmadan; şu kadar köy, şu kadar hane, şu kadar insan, bunun şu kadarı Diyar
bakır'da, şu kadarı Mardin'de, vs. ve bu insanların şu anda çalışma durumları ve-yaşam şartlan or
taya çıkmalıdır. 

Diğer taraftan da yerleşim yerlerinde de bir inceleme yapmak lazım. 3-5 hanelik yerleşim yer
leri var, yılların yağmur ve rüzgar erezyonu oralarda toprak da bırakmamış. Ekonomik bakımdan 
kendini doyurabilecek yerleşim yerlerini tesbit etmek lazım. Eğer 2-3 haneli, okulu, yolu, telefonu, 
arazisi olmayan yere vatandaşımızı gönderirsek oralarda yarın yeniden sıkıntı çıkaracaktır. 

İnsanların gittiği yerlerde insanca yaşam şartları var mıdır, yok mudur? bunu da tesbit etmek 
gerekir. Köylerin durumu nedir? Köylerdeki evlerin büyük bölümü, okul, içme suyu harap olmuş
tur. Altyapının yapılması lazım. İkinci olarak da köylünün karnını doyuracak işletmesine imkan 
sağlamak. Eğer toprakla uğraşıyorsa araç, gereç, tohum ve kredi belli bir proje içerisinde verilebil
meli. Hayvancılıkla uğraşıyorsa yeniden hayvancılığa imkan verilmesi, veya başka şeyle uğraşıyor
sa o mesleği icra etmesine imkan verilmesi lazım. Bu konuda bankanın ve diğer kuruluşların ola
ya bölge kalkınması yönünden ve sosyal yardım yönünden yaklaşması gerekir. 

Bazı kritik köylerin afet bölgesi kabul edilip yeniden inşaası lazım. Bu, o köylerde oturan in
sanlara istihdam yaratacaktır. 

Yani, bir taraftan kendi köyünde otururken, kendi köyünün bütün altyapısında, okulunda, kah
vehanesinde, bina yapımında, mesken yapımında çalışmalı ve kendi imkanını doğuracak bir olay 
ortaya çıkması lazım. 

Bu bölgedeki devlet üretme çiftliklerinin ve hazinenin bol miktarda arazileri var. Buralarda 
ciddi bir üretim yok, arazi israf edilerek kullanılıyor. Muş ovasına bakıyorsunuz, ortada devlet üret
me çiftliği var, araziyi çok israf ederek kullanıyorlar, ciddi bir üretim de yok, buna karşın Muş'un 
dağlarında ve civarında vatandaş da bir karış toprağı olmadan bekliyor. O halde demek ki, milletin 
bu toprağından oradaki fertlerin faydalanması lazım. 
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Bu araziler oradaki binlerce topraksız insana kirayla ya da tahsisle verilmelidir. Yani bölgede
ki hazine arazileri değerlendirilerek bu insanlara ekonomik yönden katkıda bulunmak gerekir. 

Bu bölgede insanlar sanayi işçisi değil, vasıfsız işçidir. Vasıfsız işçiye iş yaratmak için sürat
le ağaçlandırma projeleri yapılmalıdır. Zaten bölgenin pckçok yerinde ormanlar tahrip olmuştur. O 
halde uygun yerlerde süratle ağaçlandırma projeleri yapılmalıdır. 

Bölgenin çocuklarına mutlaka eğitim imkanı yaratılmalıdır. Yüksek öğretime kadar yatılı okul 
sistemi geliştirilmeli, şu anda yatılı okullar yetersiz ise, özellikle meslek okulları bakımından, Tür
kiye'nin belirli yerlerinden kontenjan ayrılmak suretiyle o bölgenin yetenekli çocuklarına parasız 
eğitim imkanı verilmelidir. 

Yüksek öğretim için de bu bölge dışındaki lise mezunları yüzde kaç oranında üniversiteye gi
rebil i yortarsa o oranda kendi aralarında imtihan yapmak suretiyle üniversiteye girme şansı tanın
malıdır. Bunların lise eğitiminde yetersizlik varsa gittikleri fakültelerde bir yıl hazırlık ile intibak
ları sağlanabilir. 

O bölgede köyüne dönmek istemeyip de şehir merkezlerinde kalanlar olacaktır. O insanlara da 
devletin mutlaka bir imkan yaratması lazım; kredi ise kredi, mesken kredisi ise mesken kredisi, sos
yal konut ise sosyal konut sağlaması gerekir. 

Yarım kalmış yatırımlarla ilgili bir kararname vardı. Bir kere devlet bütün ağırlığını koyarak 
yarım kalmış bu yatırımları mutlaka tamamlamalıdır. Çünkü bölgenin en büyük sorunu istihdamdır. 

Oradaki müteşebbisin, oradaki insanın emeğiyle o bölgenin kalkınması gerekiyor. Onun için 
de o bölgedeki teşvik tedbirlerinin çok daha ciddi hale getirilmesi lazım." 

Güneydoğu'nun yıllardan beri ekonomide geri kalmışlık sorunu var, o sorunları aşıldıkça, 
GAP projesi geliştikçe bazı şeyler aşılır, bazı şeyler değişir. Yani, Güneydoğu'daki sorunların bir 
kısmını Doğu Anadolu'da da görebiliriz, başka yerde de görebiliriz; ama, Güneydoğu Bölgesinin 
insanını ayrı görerek birşeyler yapmaya kalkarsak bence o yanlış olur, Güneydoğu Bölgesi insanı
nın da bütün Türkiye'nin insanı olduğunu, bütün Türkiye ile beraber olduğunu ve onun da derdi
ne, onun da şikayetine kulak vermek gerektiğini, hadi canım sende bu zaten böyle istiyor veya ta
mam bu zaten bölücülük peşindedir, bu ayrıcalık peşindedir falan gibi peşin fikirle karşılamak ye
rine olumlu yönlerini ele alarak çözülebileceği kanaatindeyim."(EK: 1, S:74-86) 

6- OHAL eski Valisi M. Necati ÇETİNKAYA: 
Bu problemin iki yönlü mütalaa edilmesi lazım. 1- Bizatihi göç eden köylüler, 2- Devletin on

lara güvenliğini sağlaması veyahutta güvenli olduğunu burada onlara o intibai verebilmesi, o psi
kolojik güveni verebilmesi; 

Şimdi, gayet tabii ki, geri göçler haddizatında, insani yönden de son derece önemli, Bazıları, 
dönmeyebilirler, niye dönmeyebilirler, bunun bence çok büyük bir rakam olacağını zannetmiyo
rum. Niye dönmeyeceklerdir? birincisi kendini kesin olarak orada güvenli addedemeyecegı için 
dönmek arzusunu izaa edemeyecektir, birisi de geldiği yeni yerleşim yerinde iş bulmuştur, iş sahi
bi olmuştur. Ekonomik yönden, kendisini daha iyi hissetmektedir; onun için, geri dönüşü isteme
yebilir; ama, devlet olarak biz, onların oradaki güvenliğini sağladığımız takdirde ve oradaki altya
pıyı onlara hazırladığımız takdirde, yeniden yapılaşmayı sağladığımız takdirde, ben, inanıyorum ki, 
gelenlerin büyük bir kısmı tekrar geri dönecektir. 

Şimdi, Diyarbakır'da, Batman'da ve diğer merkezi şehirlerde, özellikle 2 şehirde, adam gel
miştir, üst üste yığılmıştır. Her oda, birkaç ailenin yaşadığı bir hal almıştır. Bu öyle ev değil, kü
çük küçük odalar, oda bir ailenin evi durumuna gelmiştir; çünkü, çocuğu orada, kızı orada, gelini 
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orada, herşeyi orada. Köyde bu durum yok, kafi gelmediği takdirde ilave bir ev yapma imkanı var; 
ama, orada arsa sorunu var, şehirde bunu yapamayacaktır. Yani çoğunluğu şu anda şehirde olduğu 
durumdan memnun değildir. Ekonomik sorunu, geçim sıkıntısı, çocuğunu okutma sıkıntısı vardır, 
her yönüyle sıkıntıları vardır. O sebeple, devlete de sağlayacağı bir fayda vardır. 

Devlet orada o köylülerin evini bizzat yapmalıdır ve tek tip proje hazırlamalıdır bence. O böl
genin şartlarına uygun olan tek bir proje hazırlamalıdır ve o projeyi o köylerde uygulamalıdır. İn
sanca orada yaşanmasını sağlamalıdır. Altyapı hizmetlerini yeterli derecede yerine getirmelidir. Bi
raz önce söylediğim gibt, yol, su, elektrik, okul, sağlıkevi, sağlık ocağı. 

Hükümetlerin bu konuda insanca yaşamanın şartlarını bihakkın yerine getirmesi lazım. (EK: 1, 
S:180-185) 

7- Mardin Valisi Fikret GÜVEN: 
İlk yapılacak şey bu meselenin uzlaşma boyutunu yakalamaktır. Buna temiz bir yerinden baş

lamamız lazım her yeri kirli, karanlık kabul ederseniz, hiçbir yere bakamazsınız.. Herkesi terörist 
gözüyle görerek birşey yapamazsınız. 

Benim derdim, Çmarönü falan değil; bizim burnumuzun dibinde, şurada, Zinnar Dağları, 
Ömerli Tepeleri ki, evvela oraları temiz bölge ilan edebilelim, vatandaşın orada nefesini açabile
lim. Bu askeri bir mesele değildir; bu, devlet meselesidir. 

Gelin, bana takviye kanunlar çıkarın parlemento olarak. Vatandaşı temize çekelim. Hangimiz 
hata yapmadık?.. Ben sizi o dağın başında bir gece tutayım, ertesi gün PKK'ya elinizde ne var, ne 
yok vermezseniz gelin sorun. PKK'ya bir kere ekmek verdi diye bu vatandaşı hain ilan edemezsiniz. 

Köye geri dönüşü bir temize çıkarırsanız, bu vatandaşın devlete karşı güveni artar. Şu anda bu 
vatandaş zaten terk ettiği yerlerin büyük çoğunluğuna geri dönmez, şehirli oldular, biraz yozlaştı-
lar. Köye dönüşü bir merhale daha ileri götürelim. Genelkurmayı bu yönde ikna etmek lazım. Öy
le yerler varki köyle şehrin farkı kalmamış, şehirde oturuyor, köyden istifade ediyor. Bu istifadele
ri açalım. Kızıltepenin bazı köyleri var; asfaltla içice olmuş. Devlet artık orada yasağı biraz yumu
şatsın. Bunun yolu, sizin üslubunuzdan geçer. 

Buraya ayrı bir hizmet programı uygulayacaksınız; gönüllü hizmet adamları görevlendirecek
siniz burada. Kendini buraya adayacak. Bir devlet politikası belirlenecek, yöre halkının tümünü 
kapsayacak ekonomik ve sosyal yönü olan bir politika belirlenecek, ana hatlarıyla ortaya kona-
cak."(EK:l,S:l 12-126) 

8- OHAL Eski Valisi Necati BİLİCAN: 
5 bin küsur konut yapıldı o bölgede, Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerde. Mesela, Diyarba

kır'daki Beşyüzevler, Şırnak'ta, Beytülşebap'ta, Şırnak'ın diğer köylerinde, Kumlucasında, Bin
göl'ün Solhan'ında, Genc'inde, Hakkari'nin Şemdinli'sinde, Çukurca'sında, Muş'ta, Diyarbakır 
Kulp'ta, Diyarbakır'ın merkezinde, Siirt'in Hizan'ında, Baykan'ında, buralarda vatandaşların yer
leştirilmesi için 5 bin küsur konut yapılmıştır. O dönemde de hükümetlerimizin hep yaklaşımı, bu 
vatandaşlarımızı köye geri döndürüp, tekrar eski yaşamlarına kavuşturmak olmuştur. Daha önceki 
hükümet döneminde çok önemli bir proje olarak bu ortaya çıktı. 

Bölgedeki insanlarımızın ileri gelenleriyle konuşarak dönebilecek köyler tespit edildi, o köy
leri Hükümetimize, Başbakanlığa yazdık, dedik ki, bu köylerde geri dönüş mümkündür, ama, bu 
köylerimizin ihtiyaçları vardır, yolu, suyu, elektriği, okulu, camisi, gibi tüm bu ihtiyaçlarını yap
mamız lazım. 

Ben, 52 proje gönderdim Bakanlıklara, 52 proje yaklaşık 38 bin insana iş imkanı sağlıyordu. 
Bunun karşılığı da o zaman Milli Güvenlik Kurulunda da girdiğim her kurulda da diyordum ki, bu 
istihdam konusu, ben diyorum ki, bölgenin eğitim sorunu var, bölge okullarıyla sıfırlamak müm
kün değil ama, sorun olmaktan çıkarılabilir. 
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Toplu Konut İdaresinin bunu tek elden bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarına 
uygun projeler geliştirilmek suretiyle bu kısa sürede çözülebilecek konulardır bunlar. 

1996 yılında Hükümetimiz 11 ile, valiliklere 450 milyar gönderdi; her ile 50'şer milyar lira pa
ra gönderdi. Bir sıkıntımız şu oldu bölgede, şu köylere dönüş mümkündür diye ilanı yapıldı bunla
rın. Bu ilan yapıldıktan sonra müracaatlar alınmaya başlandı, ama, hiçbir müracaat yapılmıyor. 

Bir ay geçti, iki ay geçti, para var, haydi yapacağız, müracaat etmiyor. Yani, köye geri dönüş
te. arzulanan başarının elde edilememesinin sebebi köylü istekli değil. O zaman ne yapalım dendi; 
yeni bir yaklaşımla cazibe merkezleri oluşturalım. Bu cazibe merkezlerinde bütün binalarını yapa
lım, iskan işlerini halledelim, hem küçük projeler yapalım, bu projelerle onlara geçim imkanlarını 
dasağlayalım."(EK:l, S:74-86) 

Bölgede yarım kalmış yatırımlar vardı, onların mutlak bitirilmesi lazım. Kalkınma Bankası 
kredileri de açıldı sanıyorum; ben orada iken krediler başlamıştı verilmeye, orada bir tıkanıklık var
sa onu süratle çözüp, yarım kalmış yatırımların yapılması lazım ve küçük projelerin devam ettiril
mesi gerekiyor. 

Orası cazibe bölgesi olacak, bu programların aksatılmaması lazım. Yani, sulama, enerji amaç
lı olan bu projeler aksatılmadan devam ettirilip, hedeflenenden önce bitirilmesi gerekir. Bu da is
tihdamı halleder. 

Sağlık konusu bir anda çözülebilecek bir konudur, alınan bir kararla bölgedeki sağlık konusu 
çözülür. Sağlık ocaklarının yapımı, oradaki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla çok kısa sü
rede çözülebilecek konulardır, bunlar.(EK.l, S:74-86) 

9- Prof.Dr. Doğu ERGİL: 
"Şimdi, göç, bir erezyondur. Aynı fiziki erezyon gibi, toprağın verimli ve üretken tabakası na

sıl kayıp giderse, göç olgusu da, bu verimli tabakanın kayıp gitmesi etkisini gösterir. Hele zorunlu 
göç, fidanların koparılması veyahut da ekinin zamansız biçilmesi gibidir. Bütün bunlara rağmen, 
bütün yaşanan acılara, bütün istenmeyen kopuşlara ve acılı yerinden oynayışlara rağmen, bugün, 
eğer, Türkiye'de yaşanan sıkıntıları, yani Kürt sorunu başlığı altında toplayabileceğimiz sorunu, bir 
Türk-Kürt çatışması olarak sunmak isteyenler varsa, bence yanılıyorlar. Şunun için yanılıyorlar; 
eğer, gerçekten bir Türk-Kürt çatışması olsaydı, bugün Türkiye'nin sokaklarını kan götürürdü. 
Halk, son derece sağduyuludur. Birlikte barış içinde yaşamanın bir yolunu bulacaktır. 

Bugünkü göç olayı, hele zorunlu göç olayı, maalesef, siyasi nedenlerle, insanların yerlerinden 
yurtlarından kopartılması biçiminde tecelli etmiştir. Göç, her zaman olur; modernleşme dediğimiz 
süreç içinde, kırdan kente göç, yani daha az olanaklı alandan daha olanaklı alana, insanların daha 
özgürce yaşayabilecekleri alanlara, daha geleneksel yapılardan çözülüp gelmeleri zaten olağandır. 
Şimdi, talihsiz olan, bunun zorunlu olması; ama, bu olacaktı. Şimdi, o zaman, her serden bir hayır 
bekleneceği gibi, bu göçü yönetmek lazım. Şimdi, göçü nasıl yönetebiliriz? 

Bu talihsiz göçü nasıl yönetebileceğimizi düşünelim. Bir kere bu insanlar bir zamanlar üreti
ciydi. Şu anda hem ekonomik olarak hem de sosyal ve psikolojik olarak tüketici durumdalar. En 
önce bunları kendilerini besleyecek duruma getirmek lazım. Bu insanları yeniden nasıl üretici kı
labiliriz? Bu insanlar umut isteyecekler,, statü sahibi olmak isteyeceklerdir. İnsanın temel isteği 
olan tanınmak, tanımlanmak ve sayılmak ihtiyacı göç eden insanlar için hem de daha fazlasıyla var
dır. Sadece İstanbul'da 23 bin tetikçinin olması göçle ilgili değil midir? 

TMMOB'un Diyarbakır'da yaptığı bir araştırmaya göre göç etmiş bulunan insanların % 80'i 
köylerine dönmek istiyor. Fakat benim yaptığım araştırmaya göre bu insanlar köylerine falan dön
mek istemiyorlar. O zaman kentte kalmanın koşullarını hazırlamak lazım. Bu insanları köylerine 
döndürmeye çalışmak bir hayaldir. Zaten modernleşme ve gelişme kentte sonuçlanacak. Bu insan-
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lan kentlileştirmek, önce başlarını sokabilecek bir yuvaya kavuşturmak ve ondan sonra da yeni ko
şullarda daha modern bir işlev kazandırmak gerekli. 

Göçmüş olan insanları geriye götürmek çare değildir. Nasıl olsa bunlar tekrar buraya gelecek
lerdir. Çare onları burada yaşama kazandırmaktır. Çünkü artık orada modern yaşam tarzı falan yok
tur. Fakat burası da modern olmaktan çıkıyor, burası da köyle'şiyor. Köylülüğü dönüştürmek lazım. 
Çünkü köylülük üzerine ne ekonomi ne de demokrasi inşa edilebilir. 

Özellikle göç edenleri düşünen, onlara göre tasarlanmış bir yeni yerleşim planı yapmak lazım. 
Köylerine geri dönmeleri için verilecek parayı kendi konutlarını kendilerinin yapmaları için kullan
dırmak gerekli. Devlet her şeyi yapmasın, devlet herşeyi yaptığı zaman insanlara nasıl yaşayacak
larının ve nasıl davranacaklarının da emrini beraber getiriyor. Herkes için ev sahibi olmak çok 
önemli, fakat göç edenler için bu çok daha önemlidir. 

Kent alanlarının göçe göre yeniden düzenlenmesi lazım ve bölgenin plan şartlarını bozmadan, 
plan ve proje bakımından yardım edilerek bu insanlar kendi evlerini kendileri yapsınlar. 

Güneydoğunun en büyük ekonomik kaynağı hayvancılıktır. Güvenlik nedeniyle meralar dev
re dışı bırakılmıştır. Meralar kullanılırken de bunları kimin ne zaman ne kadar kullanacağı hep 
problem olmuştur. Bir kere bunların kullanımı kaba güce dayanmaktadır. Kesinlikle meraların kul
lanımının düzenlenmesi ve İslah edilmesi lazım. 

Toprak dağıtalım deniyor. Toprak dağıtmak köylü sayısını çoğaltmaktır. Köylüyü çiftçileştir-
mek ve çiftçiyi de sanayi ile ilişkilendirmek lazımdır. 

Ceylanpınar'da 1 milyon küsur dönem arazi alınmış ve halka dağıtılmıştır 1970'lerde. Bunun 
yüzde 70-80'i, devlete geri döndü biliyorsunuz; çünkü, kural kondu, verimli işletilecek, şöyle ya
pılacak, böyle yapılacak; bu insanlar, bu kurallara uyamadı. Sadece toprak vermekle olmaz, o top
rağı işlemesini öğreneceksiniz, o toprağı verimli işletebilmek için onları örgütleyeceksiniz, yeni 
teknolojiyle pazarla ilintisini sağlayacaksınız falan. Bir de, oradaki insanları, sadece karın doyur
mak için değil, yani tarlasından aldığı ürünle yaşayamıyor insan, sanayi ürünü alabilecek düzeyde 
bir gelir seviyesine kavuşturacaksınız; bunları yapmadan geri döner. 

Çiftçi , pazar için üretim yapan insan demektir. Pazar için üretim yapan insan, hem gelişmele
re açıktır hem de çok daha fazla örgütlenebilir; köylü gibi bağımsız, kendi kabuğuna çekilmiş, ge
leneksel tavırlarını sürdürmek durumunda olmayan bir insandır. 

Güneydoğu Anadolu'da ortaya çıkmış olan üretim araçları, bu meralar ve topraklardır. Artık, 
inek gibi bakmak lazım; yani, her şeyinden yararlanılabilecek; hayvancılık yapılacaksa oraya ku
racaksınız kombinayı, dericilik de orada gelişecek, süt sanayii de gelişecek, kemiklerden ne yapı
lacaksa yapılacak, dışkısından da biyoenerjide yararlanılacak; ama, orada yararlanılacak, orasının 
gelişmesinde kullanılacak bu girdiler. 

Boşaltılmış köylerin ve hayvancılık alanlarının tekrar köylülerle iskan edilmesi değil, artık 
bugün ekonominin gereği orta ve büyük işletmeler yaratmaktır. Hem tarım alanlarının hem de hay
vancılık alanlarının artık küçültülerek ekonomik olarak marjinalleşmesinin önlenmesi gerekir. Bü
yük meralar ve büyük çiftlikler kurularak, insanların köylü olarak değil, bilgi ve becerileri artırıla
rak orada işçi olarak istihdamınının sağlanması lazım. İşçilik hem ağasından şıhmdan bağımsızlık 
demek hem de demokrasinin gerektirdiği insanın ortaya çıkması demektir. Hem de ekonomik ola
rak geleceği olan bir kitle, sanayii besleyen, sanayide dünyaya açılan bir tarım ekonomisinin altya
pısının oluşturulması demektir. 

Buradaki insanlar güvenlik nedeniyle eline silah verilerek asalak hale getirilmiş. Bu insanla
rın ekonomik faaliyete şimdiden sokulması lazım. Bunlar alt yapının yapılmasında işçi olarak ve 
bu bölgenin ormanlaştırılmasında devreye sokulmalıdır. Artık bir şey olma değil bir şey yapma kar
şılığında maaş verilmelidir. 
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Güvenlik devletin sorunudur. Halkı silahlandırıp başka bir halk grubu karşısına çıkarmak son 
derece sakıncalıdır. Ülke kendi içinde düşmanlaşır. Güvenliğin yumuşağı sağlanmadan sadece ka
bası kalır. Güvenliğin yumuşağı insanlara iş, aş, saygınlık ve insanların katılımını sağlamaktır. İn
sanları silah kullanmaya mecbur etmemek gerekir. 

Bırakalım artık Türkiye yerinden yönetilsin. Oranın sorununu buranın anlaması mümkün de
ğil. Tepeden yönetim artık işlememektedir. Keyfi, duyarsız ve otoriter olduğu için de giderek yasa 
dışına çıkmakta sakınca duymayan bir pervasızlık, maalesef yönetim sistemimize egemen olmaktadır. 

Şimdi, biz, Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü hal diye kendi kendimize yaratmış olduğumuz 
o hali, artık olağanlaştırmak durumundayız. Çünkü, oradaki halk, bakın, Jandarma Genel Komu
tanlığının Dersim diye bir kitabı var 100 adet basılmıştır ve hizmete özeldir; çoğaltıldı o şimdi, bel
ki onbinlerce var orada, 1880'den beri Kürt hareketlerini incelemiş. Kim incelemiş? Vali, umumi 
müfettiş ve ülkenin generali incelemiş. Diyor ki "Dersim yöresinde asayişsizlik var, sebepleri şun
lardır, şunlar yapılırsa giderilir." 5 veya 10 yıl sonra yine başka bir yüksek devlet görevlisi aynı şe
yi söylüyor, 5-10 sene sonra hemen hemen aynı sözler. Ee, insaf, yüz yıldır aynı sorunlar var ve 
aynı biçimde yaklaşılıyor. 

Şimdi, bu işe sadece güvenlik açısından bakmamak lazım. Güvenliği de sadece, polisiye ön
lem olarak görmemek lazım. Güvenlik, insanların aş sahibi, iş sahibi, itibar sahibi olmalarıyla sağ
lanır. Zaten, o insanlara o güvenlik sağlandıktan sonra, insan, güvensizlik unsuru olmaktan çıkar. 

Kürtlüğü bir kuşku, bir bölünme nedeni olarak görmemek lazım. İşte, benim yaptığım araştır
mada Kürtlerin yüzde 90'nı ayrılmak falan istemiyor; ama, Kürtlüklerine saygı duyularak.... 

Bir; demokratik yapılanmanın artık, ne etnik ne dinsel tercihlere dayanmaması lazım. Bizim 
ülkemizde, adı konması bile, hem etnik hem dinsel tercihler söz konusudur hem vatandaşlık hem 
de ulus tanımında ve tabii bütün yasal düzenin de bu felsefeye göre düzenlenmesi lazım. 

Ondan sonra, göçün fiziksel sorunlarına eğilmemiz lazım. Birincisi, göç edenleri geri döndür
mek gibi, onlara hiç sormadan yine tepeden inme bir zorlamaya gitmemek lazım. Kaldıkları yerde 
de yerleşmelerini sağlamak, yaşamalarını sağlayacak bilgi, sanat, işte zanaat, neyse işle onları do
natmak lazım. 

Güneydoğu Anadolu'daki tarım ve hayvancılık alanlarını, artık büyük, verimli ve dünya piya
salarıyla rekabet edebilecek üretimi yapacak işletmelere dönüştürmek lazım ve orada insanların 
köylü değil, üretici, işçi olarak istihdam edilmesi lazım söyleyeceklerim bu kadar ve ne yapılırsa 
yapılsın artık, Türkiye yerinden yönetilmelidir; çünkü, tepeden yönetim artık işlememektedir. Key
fi, duyarsız ve otoriter olduğu için de giderek de yasa dışına çıkmaktan sakınca duymayan bir per
vasızlık, maalesef, yönetim sistemimize egemen olmaktadır.(EK: 1, S:97-111) 

10- İHD Başkanı Akıp BJRPAl; 
"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 1-21 inci maddelerinde kişisel ve siyasal haklar, 21-28 

inci maddelerinde de ekonomik, toplumsal haklar tarif edilmiştir ve bu hakların kullanımında da 
özne herkes için esas alınmıştır. Kimsenin diline, dinine, cinsiyetine, siyasi görüşüne ve kimliğine 
bakmaksızın, burada tarif edilen haklardan ve özgürlüklerden herkesin eşit ve serbest yararlanma
sı öngörülmüş, ne yazık ki bölgede bu haklardan ve özgürlüklerden insanların yararlanamadığını 
görmekteyiz. Değişik bir hukuk, değişik bir toplumsal anlayış oradaki yaşanmakta olan sorunların 
çözümsüzlüğünün de bütün Türkiye'deki hak ve özgürlük sorununun da daraltılmasının ve sınır-
landırılmasının da nedenini oluşturmaktadır. 

Üç nedenle'bu göç olayının yaşandığını belirledik; devletin bizzat güvenlik güçleri eliyle uy
guladığı şiddet sonucu halkın göçe zorlanması. İkincisi, yayla yasağı ve temel ekonomik gereksin
melerinin karşılanmasının önüne birtakım engellerin çıkarılması sonucu ekonomik nedenler. Üçün
cüsü de, güvenlik gerekçesi, işte, oradaki yurttaşların güvenliğinin sağlanamaması. 
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İnsan haklan bağlamında Türkiye'nin taraf olduğu başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 
AGÎT çerçevesinde, Paris Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AGİT 1991 İnsani Boyutu 
Moskova Toplantısı Belgesi ve 1993 Viyana Bildirisinde insan yerleşimlerinin düzenlenmesine 
ilişkin haklar belirlenmiştir. Fakat, ne yazık ki bu, Türkiye'de, özellikle bölgede yaşama geçirile-
memiştir.Sorun bugüne kadar inatla çözümsüz "bırakılmaktadır. Merkez köy projeleri ve benzeri ha
yali projeler soruna çözüm getirmeyecektir.Bölgede yaşam hakkı, bir tehdit altındadır. Mersin'de, 
Adana'da yaptığımız araştırmalar sonucunda, beslenme, barınma, sağlık, eğitim, çalışma hakkı, 
göç ettirilmiş yurttaşlar arasında ciddi sorunlardır. 

O nedenle, öncelikle kendi iradesiyle, göç ettirilmiş oldukları topraklarına, evlerine dönmeyi 
özendirici önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler de öncelikle ekonomik önlemler olmaktan 
öte, siyasal ve kültürel önlemler olması gerekir. Bugün, başta Anayasa olmak üzere, bütün yasalar, 
insan haklarına dayalı, ulusal Üstü Türkiye'nin taraf olduğu belgelere bağlı düzenlemeleri gerektir
mektedir. 

Mesele barış meselesidir, demokrasi meselesidir ve insan hakları meselesidir. Herkese göre 
demokrasi olmaz. Demokrasi, Türkiye'nin de taraf olduğu 1993 yılında kabul ve ilan edilen Viya
na Bildirgesinin 8 inci maddesinde yer alan tarife uygun bir düzenleme bulmalıdır. Nedir bu; her
kesin kendisini siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak serbestçe ifade edebildiği bir reji
min adıdır. 

Kürt sorunu var. Ve bu sorunun demokratik, barışçıl çözümüyle ilişkili bir sorundur diyoruz. 
Yoksa, bu sorunun varlığını kabul etmezsek, bu sorunun sonuçlarının da giderilmesi açısından çö
zümsüz kalacağı kanısındayız. 

Öncelikle, bu sorunların çözümüne ilişkin toplumun üzerinde bir vesayetin olmaması gerekti
ğini düşünüyoruz. Sorun, bugüne değin çözümsüz bırakılmaktadır ve inatla çözümsüz bırakılmak
tadır. Bunun adına ne denilirse denilsin; ister çatışma, ister düşük yoğunlukta bir savaş, isterse kir
li savaş. Ne denilirse denilsin orada bir sorun yaşanmaktadır ve bu sorun sadece Kürt halkının kim
liğinin, kültürünün, dilinin reddiyle birlikte getirdiği sonuçlardır. O nedenle, sorunun Kürt sorunu, 
demokratik, barışçıl, insan haklarına ve hukuka bağlı çözümüyle ilişkili görüyoruz biz bunu. 

Burada, yerleşim hakkının, bütün uluslararası, Birleşmiş Milletler 1969 yılında Toplumsal Ge
lişme ve Kalkınma Bildirgesini kabul etmiş, onunla başlayan bir süreçte yerleşim hakkının düzen
lenmesine ilişkin bildirgelere yer verilmiştir. Yalnız, biz, bölgede bunun tanıklığını yapmadık. Göç 
ettirilmiş yurttaşlarımızın gerek Diyarbakır, Mardin, Hakkari çevresinde, gerekse biraz olanak bul
muş, tarlasını ve benzeri olanaklarını yok pahasına elden çıkarıp Güneye, Ege'ye göç etmiş yurt
taşlarımızın da sorunlarını yerinde inceledik. Yine, daha önce Başkanlığınıza bununla ilişkin bir 
araştırma sonuçlarını sunmuştuk. Başta yaşam hakkı, bir tehdit altındadır. Ve o da bütün yurttaşla
rımızın Anayasada kimlik haklarının, kültürel haklarının varlığını kabul etmekle başlar. 

Özetle; Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümüyle ilişkili bir durumdur, göç ettirilmiş 
yurttaşlarımızın göç etmelerine neden olan durum ve onların sonuçlarının giderilmesi. Tam ve ek
siksiz bir demokrasi insan haklarına saygı... Bu da yetmez; insan haklarına ve hukukun üstünlüğü
ne dayalı temel demokratik bir anayasa ile mümkündür. Yoksa, sizin alacağınız sonuçlar onlarca 
da ve başkalarınca da bilinmektedir. Gerçekten, bu sorun, yalnızca göç ettirilmiş yurttaşlarımızın 
değil; bütün yurttaşlarımızın ortak sorununa dönüşmüştür ve kanayan bu yaranın bir an önce dur
durulması, sarılması gerekmektedir. Umarım, bu çalışmalar sonucunda da böyle bir katkısı 
olur."(EK:l,S:170-180) 

11- TMMOB Başkanı Yavuz ÖNEN: 
"Zorla göç ettirme-olayı yerel bir sorun olmaktan çıktı. Şimdiye kadar dile getirilen çözüm 

önerileri palyatiftir, bir işe yaramaz. 
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Bir kere zorla göç ettirmeyi derhal durdurmak lazım, yani bunun devam etmemesi lazım. Ola
ğanüstü hal şartlarının derhal sona erdirilmesi lazım ve ondan sonra yerine ikame olacak olan İller 
İdaresi Yasası ve Kriz Merkez Yönetmeliği gibi aslında OHAL şartlarını daha da kötüleştirccek uy
gulamaları engellemek onları uygulamaya koymamak lazım. Aksi halde OHAL kalkmamış olacaktır. 

Özel tim derhal bölgeden çekilmelidir. Çünkü özel tim köy boşaltmada müthiş bir rol oynadı. 
Özel tim gibi özel görevlendirilmiş bir heyet, neyse silahlı bir güç bütün yasaları, hukuku bir ke
nara bırakıp göçü örgütlermiş adeta. Nasıl yapmış, tehdit etmiş, evini yıkmış, işkence yapmış vb. 
Bir örnekle demek istediğimi anlatmak için Sayın Algan HACALOGLU'nun da Tunceli'de yaptı
ğı gezi sırasında öğrendiği bir şey vardı, valinin süre verilmiş köyün boşaltılacağından haberi yoktu. 

Bölgenin ziyarete açılması, serbest dolaşılabilir bir alan haline getirilmesi çok önemli. Bölgey
le direkt, objektif haber alma olanaklarının sağlanması lazım. Şu anda iki kaynak var, biri devlet, 
biri PKK. Bu haberlerin objektifliğinden kuşku duyuyoruz, sağlıklı bilgi ve haber alamıyoruz. 

Boşaltılan köylere geri dönüş nasıl olacak? Burada sadece konut değil, yok edilen tarım, hay
vancılık, bahçecilik vs. henüz hesaplanmamış şeyleri de hesaplarsanız dünyanın parasını da toplar-
sanız buna ne para ne proje yetişir. 

Çözüme bölge halkıyla birlikte ulaşılacaktır. Bölge halkı devreye girmeden, fiilen kendi so
runlarına sahip çıkmadan kesinlikle çözemeyiz. Bu para dağıtımında, ev yapımında, hayvancılık 
yapacaksa kendi şartlarının sağlanmasında herşeyde geçerli. 

' Bölge halkının kullanılabilmesi için bölge halkıyla devlet arasındaki sorunun çözülmesi lazım. 
Bu bir güven sorunudur. Bölge halkının devlete güvenmesi lazım. Bu işin siyasi boyutu var. Siya
sal adımlar atmak lazım. 

İnsanlar 80'e kadar ekonomik nedenlerle göç etmişler vesaire, 80 sonrası siyasallaşma ve as
keri zorlama var; ama, şöyle diyorlar: "Biz 80'den önce de çok çok mutlu değildik, özgürlüğümüz 
yoktu, kısıtlılıklar içinde yaşadık. Doğal, cumhuriyet tarihini tekrar edecek değiliz; ama, 80 sonra
sı daha önce var olan şeylerimizi de kaybettik; hem özgürlüğümüzden olduk, hem tavuğumuzdan, 
keçimizden, hayvanımızdan, ağacımızdan, ormanımızdan olduk." 

Dünya Standartlarının çok altında bir gelir sözkonusu. Türkiye'de açlık sınırı yıllık 400 dolar
dır. Bölgede ortalama 200 dolardır. Aslında 70-80 dolarla bir yılda geçinmek zorunda olan aileler var. 

Toplu Konut aracılığıyla yapılanlar ne kadar küçük ve bir de yöre halkının yaşam şartlarıyla 
ilgisi yok. 100 metrekare civarında konut yapacaksınız ondan sonra iki yıl önceki fiyatlarla önüne 
1-1,5 milyarlık ödeme koyacaksınız. Böyle bir proje yöre halkına hizmet etmez, etse etse varlıklı 
bir küçük azınlığa eder ya da koruculara, polislere verilir o lojmanlar. 

Mayınlanmış bölgeler var. Yüksek dağlık yörelerde hayvancılığı yasakladılar biliyorsunuz. 
Askeri nedenlerde; ama, yürünebilir, gidilebilir yaylalarda mayınlanmış vaziyette. Bir kere bu ma
yınların derhal temizlenmesi lazım. 

Bölgede işlenmiş suçlar var, bunların hiçbirinin üzerine gidilmiyor. Güven ortamının yaratıla
bilmesi için bir kere suçluların yargı önüne çıkarılması lazım. 

İşsizliğin çok arttığı bir ortamda sadece para verip al geçimini sağla demek yetmez. GAP kap
samında ciddi ekonomik projeler hazırlanmalı. 

Belediyeler yönünden bir kere yapı denetimi yok, alt yapı yok. Hastalıklar arttı, çünkü temiz 
su, pis su karışıyor. Tifo ve diğer bulaşıcı hastalıklar giderek yükseliyor. Yörede açlık hüküm sü
rüyor. Sağlıkta olduğu gibi eğitimde de kötü bir sürece girilmiştir. Okullaşma oranı küçük yaş 
gruplarında % 20'ye düşmüştür. 
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Köy geri dönmek istiyor; ama, komşu köyler dönmüyorsa cesaret edemiyor. Ya da, ancak, ko
ruculuğu kabul şartına bağlı olarak geri dönebiliyorlar. 

Köy boşaltmaların tekrar olmayacağına ilişkin olarak bu insanların ikna edilmesi ve köylerin 
mayın ve benzeri birtakım unsurlardan temizlenmesi gibi bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Yo
ğun göç almış yerleşim birimlerinin afet bölgesi ilan edilerek, buna paralel politikaların ve o böl
gelere yönelik kaynak aktarımlarının uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu işi biraz yerelleştirmek lazım. Gelin bu işi bütün kapsamıyla insanların görüşlerine de bı
rakalım. Bu demokratik ortamı açalım. Ben önlemleri sıralarken tabii ki eğitim boyutunu da, sağ
lık boyutunu da kattım. İş boyutunu hızlı geçtim. Sadece bir iki zirveye değinebildim, sorunların 
önemli olanlarına. 

Bunun dışında, komisyonunuzun, ben özellikle süreklileştirilmesi gerektiğine inanıyorum; 
çünkü, göç sürekli devam ediyor. Yani, yarın birgün bitmeyecek. Siz 1 ay sonra komisyonun çalış
ma süresi bitiyor, bir rapor verilip çekilecekseniz, ondan sonra göç olayının izlenmesi gene inkıta-
ya uğrayacak demektir. Yani, göçle ilgili bir komisyonun süreklileştirilmesi ve sivil toplum örgüt
leriyle daha yakın iletişim içinde soruna yönelik sürekli politikalar geliştirilmesi ve Meclise, hükü
mete birtakım öneriler götürülmesi. 

Ben, bir diğer öneri olarak da, bir göç müsteşarlığı ya da göç izleme ve değerlendirme merke
zi gibi bir birimin, kurumun oluşturulması gerektiğini yine bir öneri olarak sunuyorum; ama, buna 
rağmen, bu komisyon devam etmeli. 

Burada aslolan, güvenlik sorununu çözümleyerek, o insanı tekrar yerine, yurduna, toprağına 
avdet ettirmektir. Bunu, döndürebilmenizin yolu da, güvenliktir. O adam, tekrar oraya döndüğü za
man kendisini güvenli hissedecekse, zaten kendiliğinden dönecektir. (EK:1, S:87-96) 

12- MAZLUM-DER Genel Başkanı Yılmaz ENSAROĞLU: 
"1994-1995 ve 1996 yıllarında dernek olarak göçle ilgili bölgeye giderek yaptığımız incele

melere dayalı raporlarımız vardır. 
Önce sorunun doğru tanımını yapmak gerekir. Güneydoğuda göç diye bir sorun yok. Göç, kurt 

sorununun, Güneydoğu sorununun ya da terör sorununun (adına ne derseniz deyin) sonuçlarından 
biridir. 

Göç ettirilmiş vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik arayışların bu sorunu doğuran ana 
sorunun çözümüne katkı sağlayacak doğrultuda olması lazım. Güneydoğu sorununu göz ardı ede
rek göç sorununun içinden çıkamayız. 

Yetkililer bölgeye gidip köye geri dönmeye çağırıyor. Fakat daha yetkililer ili terketmeden bir
kaç köy boşaltılıp, peşinden yakılıyor. Uygulanan politikalar sorunu çözmek yerine çözümsüzlüğe 
doğru götürüyor. 

İnsanlar çok ciddi biçimde gayrimeşru işlere kayıyor: Fuhuş yaygınlaşıyor ve bu sorun köy
lerden çıkıyor, kentlere ve tüm Türkiye'ye yayılıyor. 

Yoğun göç olan Adana, Mersin, Antalya gibi şehirlerde Türk mahalleleri, Kürt mahalleleri 
oluşuyor. Türkler Kürf mahallesine, kürtler Türk mahallelerine giremiyor. Bunun ileride ufak tefek 
provokasyonlarla çok ciddi toplumsal çatışmalara sürükleyebileceğini şimdiden görmek lazım. 

Bu insanlar sadece ununu ekmeğini değil, onurlarını da kaybettiler. Çocuklarına dilendiricilik 
yaptıran binlerce aileyi gözardı etmemek lazım. Yani olayın çok ciddi sosyo-psikolojik boyutları var. 

Öncelikle bu sorunun özgürce konuşulup tartışılmasının önündeki yasal ve fiili engeller kaldı
rılmalıdır. Şu anda Türkiye kamuoyu sorunu yeterince bilmiyor. 
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Göç ettirilmiş insanların sorunlarının en kolay ve sağlıklı çözümü bu insanların köylerine ge
ri dönmelerinin yollarının açılmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için bu insanların can güvenliklerinin 
sağlanması, köylerin yeniden inşa edilmesi, geçim kaynaklarının oluşturulması, toplu olarak geri
ye dönüşün sağlanması gerekir; eğer komşu köyler dönmüyorsa bir köy dönmeye cesaret edemiyor. 

Yoğun göç olan yerleşim birimlerinin afet bölgesi olarak ilan edilmesi ve kaynak aktarımının 
gerçekleşmesi gerekir. 

Göç ettirilen vatandaşlar üzerinde sağlıklı bir sosyo-psikolojik araştırma yapılması, bu insan
ların problemlerinin belirlenmesi açısından önemli. Çünkü şu anda elde sağlıklı bilgi yok. 

Göçle ilgili olarak sivil toplum örgütleri ile sıkı işbirliği yaparak çalışacak sürekli bir komis
yon kurulması, ya da bu komisyonun sürekli hale getirilmesi için Meclise ve hükümete öneri götü
rülmelidir. Bir Göç Müsteşarlığı yada Göç İzleme Merkezi kurulması gerekir."(EK:l, S: 158-179) 

13- VAN Valisi Abdülkadir SARI: 

"Doğu ve Güneydoğu'da en çok göç alan iki il varsayarsak, bunlardan birincisi Diyarbakır, 
ikincisi Van'dır. Van'da, büyük çoğunluğu Hakkari ve çevresinden olmak üzere büyük göç olayı 
yaşanmıştır. Tabela nüfusu 153.000 olan Van'ın, bizim yaptığımız bir araştırmaya göre, Merkez 
nüfusu 457.380'dir. 

Burada önce boş inşaatlara yerleşiyorlar, sonra gelip devlet olarak bize sahip çıkın diyorlar. 
Biz de elimizden geldiğince bu insanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz bu insanlarımız için. Eğer, devlet bu 
göç edenlere yardım edecekse bunun bir politikası olması lazım, devletin bize imkan vermesi la
zım ki biz de bu insanları rahatlatmalıyız. 

Bizim bu insanlara iş edindirme konusunda da çabalarımız var, kadınlarına halıcılık ve kilim
cilik kursu veriyoruz. Şu anda Özel İdarenin Halı ve Kilim atölyesinde 1.540 kadın çalışıyor, bun
lara ücretlerini veriyoruz. Yalım Erez Mahallesinde okuma yazma kursumuz var. 

Bir insan buraya isteyerek gelmez, bir zorunluluk vardı da evini barkını terk etti geldi. Bunun 
birinci müsebbebi bölgemizdeki terör olaylarıdır. İkinci sebebi, geriye giden hayvancılıktır. Et it
halatı bölgedeki hayvancılığı öldürmüştür. Gerçi güvenliğin sağlanmasıyla beraber yaylalar yeni
den hizmete açılmaya başlandı, yasaklama kaldırıldı; ama, bu sefer de hayvan kalmadı. Yani, bu
raların cazip hale getirilmesi lazım, aksi takdirde bu göç olayının önüne geçmek mümkün değil. 

Bizim köye dönüş projesi kapsamında yaptığımız bir çalışma var. Dönüşü mümkün olan 820 
hane var, bu 820 hanenin yaklaşık 118'ini yeniden yerleştirdik, gönderdik ve şu anda göçünü sağ
lamaya uğraştığımız 702 hane var. Bunun için de 1997 yılının birim fiyatlarıyla 286 milyar para is
tedik; ama, bu para gelmedi. Bu para gelmeyince o çalışma yarım kaldı. 

Geri dönüşün tam anlamıyla sağlanabilmesi için birincisi, güvenliğinin sağlanmış olması la
zım. İkincisi fiziki mekan olarak konutunun sağlanmış olması lazım. Üçüncüsü, birkaç mezrayı en 
uygun şekilde bir araya getirip, arazilerine uzak olmayacak bir tarzda yerleşimlerini bu şekilde sağ
lamak lazım. Dördüncüsü, bu insanların geçimini sağlamanız lazım. 

Van'a göç eden işsiz insanlarımız tablacılık yapmaktadır; yani, sınır ticaretinden dolayı Van'a 
gelen sebze ve meyveleri satmaktadırlar. Bana göre buradaki en önemli mesleklerden biri sınır ti
caretinden dolayı tablacılık. Eğer biz, sınır ticaretini üç gün kapatalım, Van'da büyük patlama olur. 

Van'a göç edenlere 1996 yılında 29 milyar 102 milyon lira para harcamışız. 1997 yılının ilk 
sekiz ayında ise, 46 milyar, 760 milyon lira vermişiz. 
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1990'dan günümüze kadar terör baskısıyla Van'a 1.065 aile toplu olarak göç etmiştir. Bir de 
münferit gelenler var. Bunların 436'sının 1994'te, 432'sinin 1995 yılında ilimize geldiğini tesbit 
ettik. Kayıtlar 1994 yılından itibaren tutulmaya başlandı, bundan önce gelenlerin kayıtlan yok. Bi
zim tahminimiz göçle gelen nüfusun 200-250 bin civarında olduğudur. 

Biz, bunlardan 258 aileye ev yaptık Bunun için harcanan paranın 80 milyarını Odalar ve Bor
salar Birliği verdi, bir kısmını Acil Destek Fonundan karşıladık. 

14- Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail AYDIN: -

Nüfusumuz bir anda 150 binlerden 600-700 binlere çıktı. Problemlerimiz çok büyük. Bölgede 
yaşanan olumsuz çatışmalar, güvenlik nedeniyle sınır boyundaki köylerin boşaltılması, orada hay
van besleme olanaklarının ortadan kalkması, yani, meralara çıkma yasağı, yaylaların kapatılması, 
dolayısıyla hayvancılığın yok olması. 

Hayvan besleme ortamı ortadan kalkınca köylünün hepsi göç etti ve illere geldi. Bu insanları
mızın sermaye birikimleri de yok. Yapabildikleri tek şey, üç tekerlekli bir arabayla işportacılık yap
maktır. Yani çok sağlıksız bir yapılaşma, ilk geldiklerinde çadırlarda, daha sonra biriketlerle baş
larını sokabilecekleri, tamamıyla imardan yoksun; suyu, kanalizasyonu ve yaşam standardı hiç ol
mayan, varoşlarda yaşamaya başladılar. Bunların ellerinde ilk zamanlar sattıkları hayvanlardan do
layı biraz para vardı, onu da tüketmeye başladılar. 

Van'da küçük küçük sanayiler var. Sanayinin gelişmesi için organize sanayi bölgeleri temel 
taştır. İlimizde gerçekleşmiş bir organize sanayi bölgesi yok; 

Bizim bu 55 inci Hükümetten beklentimiz, söylemde doğru olan; ama, gerçekleşmesi bir tür
lü mümkün olmayan geriye dönüş politikasını destekleyecek ekonomik tedbirleri de birlikte getir
mesidir ve bunları gerçekleştirmesidir. 

Bu insanlara bulundukları yerde iş imkanı yaratmak gerekir. Bunun da tek yolu, devletin ya
pacağı sanayi tesislerinin kurulması. Birkaç tesisin devlet desteğiyle gerçekleşmesi, bence bu soru
na bir rahatlama getirecektir. 

Bir diğer konu; Van ilimizde toplu konut projelerinin uygulamaya konması. Bunun düşük kre
dili ve köylerden göç edenlerin kullanabileceği şekilde yapılması gerekir. Yoksa, Emlak Bankası
nın yaptığı gibi üç-beş milyara satılan konutlar yapılırsa, elbette göç eden insanların bundan fayda
lanma olanağı olmayacaktır. Odamızın önderliğinde TOBB Genel Merkezinin aktarmış olduğu pa
rayla gerçekleştirilen 258 konutluk bir toplu konut projesi uygulandı. Köye dönmek isteyen insan
ların nasıl desteklenebileceğinin net bir şekilde ortaya konmasını istiyoruz. 

Bence, olayı iki aşamada değerlendirmek lazım. Birincisi, göç edenleri göç etmiş oldukları 
yerlerde yaşanabilir bir ortama kavuşturmak, ikincisi, göç etmiş olanları tekrar geriye götürme im
kanımız var mı bunları araştırmak. Bizim burada insanlarımızı köye götürebilmenin temel iki şar
tı var. Bir tanesi, orada tekrar güvenliğini sağlamak, yani, güvenli bir ortamda yaşamasını temin et
mek. İkincisi, ona ekonomik bir destek vermektir. Sermaye sahiplerinden birçok insanımız büyük 
şehirlere göçmüştür. Bunun geri dönüşünü sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun da gerçek
leşmesinin tek yolunun organize sanayi bölgesi olduğuna inanıyoruz."(EK: 1, S:24,31,70-72) 

15- Van Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yekta HARDAROĞLU: 
"Van'da ilk kez bir organize sanayi bölgesi kuracağız, projesi biteli bir yıl olmuştur; ama da

ha tapumuzu alamıyoruz, devletten arsamızı alamıyoruz. Sınır ticareti meselesine gelince: Bugün 
Van'da 15 bin civarında seyyar satıcı vardır. Sınır ticaretinin kapatılması isteniyor, bu yanlış olur, 
zira, şu anda 15 bin işsiz insanımız bu yoldan para kazanmaktadır. Sınır köylerinin boşaltılmasm-
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dan dolayı buraya işsiz insanlar göç etti. Hayvancılıkla uğraşan insanlar buraya gelince boş kaldı
lar. Eskiden İran'a, Irak'a, Arabistan'a hayvan ihraç eden ilimizde, en fazla küçükbaş hayvanın ol
duğu ilimizde hayvan sayısı azaldı ve 30 milyondan 2 milyona düştü. Şimdi biz, İran ve Irak'tan 
kaçak yollardan küçükbaş hayvan alıyoruz. Bizim burada batıya en büyük göçümüz beyin göçüdür. 

700 bin nüfuslu Van'da 6-7 tane KOBİ kredi almıştır. Bunlar batıdaki holdinglerin küçük or
taklarına verilmiş olan diyet borçlandır. 200'e yakın okulumuz kapalıdır, 3 bine yakın öğretmen 
açığımız vardır."(EK:l,S:36-39) 

16- Van Sanayi ve'Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan PERİHANOGLU: 
"Göçün en büyük nedeni, bence eğitimde, sağlıkta ve devletin sağlayabileceği güvenlik unsur

larının noksan oluşudur. Eğer, devlet, buradaki vatandaşına eğitimini verebilirse, güvenliğini sağ
layabilirse, aşını, işini ve geleceğini garanti altına' alabilirse, bu göçler ortadan kalkar. Ne hastane
lerimiz, ne okullarımız, ne havaalanımız ne de diğer tesislerimiz ihtiyaca cevap vermektedir. Mas
tır bir projeyle bütün bunların yapılması ve halkımıza sunulması lazım. 

Köylerine geri döndüreceğimiz insanlar bilmeliler ki, ben köyüme gittiğimde evimi devlet ya
pacak, okulumu devlet yapacak, öğretmenimi gönderecek, sağlık hizmetlerini, telefon, elektrik hiz
metlerini getirecek. İnsanlarımız bunları bilmeli ki, köye dönüş daha kolay olsun. Bize basiretli yö
neticiler gönderin, basiretli idareciler gönderin başka bir şey istemiyoruz. "(EK:1, S:39-40) 

17- Van Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Feridun IRAK: 

Bu bölgede yatırım yapabilmemin tek yolu devletin teşviklerinin cazip hale getirilerek uygu
lamaya koymasıdır. Teşviği veren devletin bunu denetlemesi lazım. Merkezimizde organize hay
vancılık bölgeleri kurulmasında da büyük fayda vardır diye düşünüyorum; bunun için büyük para
lara da ihtiyaç yoktur. Hazineye ait araziler bu konu için tahsis edilebilir."(EK: 1, S:41 -43) 

18- Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Şirin YİĞİT : 

Komisyonumuza verdiği 27.07.1997 tarihli raporda bu konuda orta ve uzun vadede alınması 
gereken tedbirleri şu şekilde belirtmiştir: 

"Toplumsal düzenin yeniden inşasını sağlamak üzere ön araştırma niteliğinde bilimsel bir an
ket çalışmasıyla göç nedenleri, sonuçları ve tekrar geriye dönüşün şartlan araştırılmalıdır. 

Toplu yerleşim birimlerinin oluşturulmasından ziyade, gelenekçi toplum yapısı dikkate alına
rak isteyenin istediği yerde iskanı sağlanmalıdır. Yeniden iskan ve ekonomik faaliyetler için mut
lak desteğin sağlanması şarttır. Bölge, bir sosyal afet kapsamı içerisinde yeniden ele alınarak imar 
edilmelidir. Rahat ve huzurlu yaşamanın, üretim ve ticaret yapabilmenin zemini oluşturulmalıdır. 
Destekler kişisel desteklerle sınırlandırılmamalı, mutlak kamusal destekler oluşturulmalıdır. Arıcı
lık, ipekböcekçiliği ve Halıcılık gibi ekonomik faaliyetleri artırıcı mekanizmalar devletçe destek
lenmelidir. Geriye dönüş programı, bir kırsal kalkınma projesi ile desteklenmelidir. Kısacası ko
nu ekonomik ve insani boyutu ile ele alınmalıdır. GAP faaliyetlerine hız verilmeli ve bölgenin ma
kus kaderini yenecek unsur olarak kabul edilen sulama yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılma
lıdır. Kent merkezlerinde yaşamak isteyenler için 5000 bin sosyal konut yapılmalıdır. Bu alanlar
da el sanatları gibi ekonomik faaliyetler için de destekler sağlanmalıdır. Sosyal afet kapsamında, 
sosyal konut ve iş kurma tazminat fonu kurulmalıdır. Bölgede istihdam alanında büyük paya sahip 
olan KİT özelleştirilmeleri ertelenmelidir. Ergani Çimento örneği bir daha yaşanmamalıdır. Sana
yi geliştirilmeli ve ayrıcalıklı yöre kavramı ile yeni teşvikler sağlanmalıdır. Bölge için yeni bir teş
vik kararnamesi süratle hayata geçirilmeli, Bölgede oluşan yatırım heyecan, ve şevki desteklenme
lidir. KOBİ kredilerinde, bölgenin mevcut şartlarına uyacak düzenlemeler yapılmalı ve bölge giri
şimcilerine ayrıcalıklar tanınmalıdır. Yarım kalmış yatırımlar devletçe desteklenerek hızla üretime 
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geçmeleri teşvik edilmelidir. Batı sermayesinin bölgeye kanalize edilmesini sağlayıcı ayrıcalıklı 
tedbirler alınmalıdır. Bölge illerinin tümünde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına hız 
verilmelidir. -

Büyükşehir Belediyelerinin İller Bankası ve Genel Bütçeden aldıkları paylar artırılmalı ve böl
ge kentlerinde alt ve üstyapı hizmetleri artırılmalıdır. 

Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanıyan, mesleğinde başarılı, siyasi kaygıları olmayan yöneticile
rin bölgede hizmet yapmaları teşvik edilmeli ve bu yöneticiler siyasi tercihlerden arındırılarak sos
yal ve ekonomik yönden de desteklenmelidirler. Kısacası, devlet ve halkı birbiriyle bütünleştirebi-
lecek yöneticiler bölgeye atanmahdırlar."(EK: 1, S:344-350) 

19- TMMOB Genel Başkanının Kamuoyuna Sunduğu İnsan Hakları Raporu (1995) 
- Yakılan ve boşaltılan köylere güvenli şekilde dönülmesi sağlanmalıdır. 
- Köylülere, evlerinin yakılması, hayvanların öldürülmesi, bağ ve bahçelerin tahrip edilmesi 

sonucunda verilen zararlar ile göç döneminde yapılan harcamalar faiziyle birlikte Ödenmelidir. 
- Köye geri dönenlere ev yapabilmeleri için inşaat malzemesi verilmelidir. 
- Yörede uygulanan gıda ambargosu kaldırılmalı, giyecek, yiyecek, ilaç vb. ihtiyaçların engel

siz alınması sağlanmalıdır. 
- Geçimini hayvancılıkla sağlayanlara sınırsız yaylaya çıkma izni verilmelidir. 
- Yöre halkını potansiyel suçlu olarak gören anlayış terk edilmeli, tüm baskılar kaldırılmalıdır. 
- Yörede yaşayanların banka kredi borçları affedilmeli ve faizsiz kredi verilmelidir. 
- Göç edenler, evlerine dönene kadar, halen ikamet ettikleri çadır, garaj, depo ve okul gibi yer

lerden alınarak sağlık koşullarına uygun yerlere götürülmeli, sağlık, yiyecek ve giyecek gibi ihti
yaçları karşılanmalıdır. 

20- TMMOB Ranoru (19961 
Terörist faaliyetler ve devletin aldığı önlemler sonucu konutunu kaybedenler ve göç etmek du

rumunda kalanların yeniden yerleştirilmesi ve konut sağlanması için bu durumda olanların afet ve 
iskan yasalarının ilgili maddelerinden yararlanabilmesini sağlayacak kapsam genişletilmesinin ya
pılması gerekir. 

Bir bölgemizde yaşanan ve bu nüfus kitlesinin hemen hemen tamamını etkileyen, toplumsal 
ve ekonomik yapıyı altüst eden, kırsal alanları boşaltıp, kentsel alanları yaşanmaz hale getiren, eği
timden istihdama kadar çeşitli sosyal göstergeleri belirsiz kılan, gelinen noktada Türkiye'nin doğu
su ve batısında yaşayan tüm insanların gündemini etkileyen bu olaya tüm toplumun eğilmesi bir 
zorunluluktur. 

21- Van İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Mahmut; 
"Bu göçün nedenlerini devlet bizden çok daha iyi biliyor. Burada Oda olarak bir çalışmamız 

oldu., Sosyologları getirerek 15 günlük bir çalışma yaptık yaklaşık 150 aile ile görüştük ve Van'ın 
civarındaki acı durumu gördük. 

Bu insanlar evsiz.barksız. Öyle hadiselere şahit olduk ki, afedersiniz kadın doğuracak parası 
yok, hastaneye gidemiyor, çocuğunu okula gönderemiyor. 

Bu insanlar göç ettiği zaman altyapısının hazırlanması gerekiyor. Ben seni köyünden çıkart
tım nereye gidersen git, bu olmuyor. Köyünde okula giden çocuk şimdi okuluna gidemiyor. Vatan
daş derdini anlatacak nasıl anlatacak Türkçe bilmiyor, bütün meselelerden çok uzak. Burada sos
yal bir sıkıntı var. 
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Mühendis buradan gidiyor, memur buradan gidiyor, yatırım doğru dürüst gelmiyor, gelen ya-
. tırım da zaten çok randımanlı kullanılmıyor, insanlara faydası olmuyor. 

GÖÇMEN yarınını düşünemiyor. Yani, GÖÇMEN'in yarına dair garantisi yok. Bütün bunlar 
birike birike bir gün çok büyük sosyal patlamaya neden olacak. 

Göç eden insanların ellerinde bir sanatı yok, çünkü daha önce hayvancılık yapmışlar, tarımla 
uğraşmışlar bunun dışında ellerinden bir şey gelmiyor. Bana göre bu insanların köylerine dönmesi 
lazım. 

Mühendislik literatüründe göçler doğal afet statüsünde gözükür ve bununla ilgili özel prog
ramlar yapılır. Bu göçten, bu tabii afetten dolayı bu bölgeye özel bir program uygulanmalıdır. Ya
tırımla ilgili, sanayileşmeyle ilgili özel programlar uygulanmalıdır. Bu bölgeden her sene bin aile 
sermayesiyle beraber Batıya göç ediyor. Bu bölgenin hem güvenlik sorunu, hem de altyapı sorunu 
vardır."(EK:l,S:51-53) 

22- Van Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Özcan BAYRAKÇI: 
"Bunların hepsi bir araya geldiği zaman doğal afeti katmerleştiriyor. Buradan göç edenler An-

talya'lıyı rahatsız ediyor. Mersin'liyi rahatsız ediyor, bundan dolayı da sorunlar çıkıyor. Bu bölge
de istihdam sorunu halledilse o insanlar oralara gitmez. Devletin buraya teşvikle ilgili yeni prog
ramlar uygulaması lazım."(EK: 1, S:55-56) 

23- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Cengiz ANDİC: 
"Van'a göç 1989 yılından itibaren yoğun bir şekilde yaşanmaya başladı. Bu durum beraberin

de birtakım sorunları da getirdi. Göçün bir çok nedenleri vardır. Bunların içerisinde zorunlu göçe 
tabi olanlar olmuştur, buna paralel olarak ayrıca köy şartlarında artık, ekonomik olarak geçineme-
yecek durumda olanların şehre akını da söz konusudur; ama, bu fazla bir oran tutmaz. 

Bu olgu şu anda yaşandı ve Van için de büyük bir yük getirmiş oldu. Çünkü, gelenler köyle
rinde, mezralarında üretici durumundaydılar, hayvanı vardı, bahçesi vardı, tarlası vardı, buralarda 
küçük de olsa bazı şeyler üretiyordu ve kendini geçindiriyordu. Bunlar Van'a geldiğinde satmış ol
duğu arazi ve hayvanların parasıyla belki bir iki yıl kendini idare edebildi, ondan sonra tamamen 
tüketici durumuna girdiler, iş bulamamaları nedeniyle ekonomik yönden sıkıntıya düştüler. Ayrı
ca, bunlar bir de sosyal problemler yaşamaya başladılar. 

Yöremiz insanlarının ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Dolayısıyla, bu 
insanlarımızın bildiği iş, tarım ve hayvancılık. Bu insanlar buraya geldiklerinde bu imkanlardan 
yoksun kaldılar. Bunların tek beklentisi devletin yapabileceği yardımlar. Bize her gün yüzlerce in
san başvuruyor acaba iş varmı diye. 

Van'ın tabelada nüfusu 153 bin görünür, fakat, Valilikle beraber bir sayım yaptık, bunun 457 
bin olduğu ortaya çıktı, yani aşağı yukarı üç katı bir artış olduğu görüldü. Van'ın bu kadar nüfusu 
istihdam edecek bir sanayisi yoktur. Bu insanlar tüketici durumda ve işsiz durumdalar." 

Sevindirici bir durum vardır, o da şudur: Bize başvuran insanlar iş istiyor, yani, gidip hırsızlık 
yapmıyor, soygunculuk yapmıyor, başka şey yapmıyor, iş bekliyor. Bu, halkımıza güvencemizin 
en büyük dayanağıdır. 

Tarım ve hayvancılık potansiyeli gerçekten kullanılamaz duruma gelmiştir. Yörede ahır hay
vancılığı başarılı olabilir, ama, yoğun yatırım gerektirir ve bu da Van'a yakın yerleşim yerleri için 
sözkonusu olabilir. Burada esas çözüm küçükbaş hayvancılık ve meraya dayalı hayvancılık çok 
önemlidir. Meralar da kullanılamaz durumda olduğu için bu potansiyelden hiçbir şekilde yararla
nılmıyor. Belki, kültür ırkını getirip halka dağıtmak bir çözüm gibi görünse de bunun pratikte uy
gulamasında bazı aksaklıklar ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunu şehire yakın yerlerde yapacaksı-
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nız, en az 8-10 hayvan vereceksiniz, yemini üretmesini sağlayacaksınız, barınmasını sağlayacaksı
nız, ancak, o şekilde ahır hayvancılığı, kültür ırkı hayvancılığı başarılı olabilir, onun dışında başa
rıya götürecek tek yol meraya dayalı küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi. Onun için de köylümü
zün mutlak surette meradan yararlandırılması sağlanmalıdır. Çünkü, bu insanların bildiği tek iş de 
odur zaten. Vatandaşlarımız küçükbaş hayvancılığı çok iyi bilirler.çok iyi şekilde yaparlar, verim
li bir şekilde yaparlar. Meralarımızın durumu ve kalitesi de ancak bizim yerli ırklarımızdan oluşan 
küçükbaş hayvancılığa uygundur. 

Bu terör olgusu olmasa bile bu göç olgusu ister istemez yaşanacaktı, ama bu, bu kadar kısa sü
rede değil daha uzun bir periyotta olacaktı. Sınır ticaretinin geliştirilmesinde büyük yarar var. Çün
kü, burada üretebileceğimiz her şeyi çok uzaklara taşımadan hemen değerlendirme imkanınız var-
dır."(EK:l,S:62-67) 

24- Diyarbakır Demokrasi Platformu'nun Komisyona Gönderdiği Raporda: 
Yıllardır izlenen politikalardan geri dönülerek, barışın tesis edilmesi ülkenin en temel ihtiya

cıdır. Diyalogla çözüm esastır. Bu nedenle 55. Hükümetin bu güne/kadar izlenen politikalardan 
arındırılmış bir zihniyetle başta Kürt sorunu ve bunun uzantısı olan tali sorunlara yaklaşım göster
mesi gerekmektedir. 

Köylerin yakılıp yıkılmasında Kürt sorununun çözümüne ilişkin bilinen yanlış politikalarının 
belirleyici olmasının yanı sıra bölgenin sosyal yapısı gereği koruculuk sisteminin mevcut sonuçta 
payı oldukça önemlidir. 

Göç sorununun çözümü, üretimden zorla uzaklaştırılan insanların tekrar üretime katılmalarına 
uygun ortamın sağlanmasıdır. Köy-Kent Projesi'yle bunun hiçbir şekilde mümkün olmayacağı 
açıktır.. 

Tüm bunların yanısıra görünümde ne söylenirse söylensin somut ve yakıcı olan, köylerin ha
len yakılıp boşaltıldığıdır. Son olarak Batman'ın Sason Ilçesi'ne bağlı Havre KöyU'nün güvenlik 
güçlerince boşaltıldıktan sonra yakılıp yıkılması mevcut hükümetin iddialarını ve yaklaşımlarını 
anlamsızlaştıran bir gerçekliktir. Yine 1994 yılı başlarında boşaltılan Mardin'in Nusaybin Ilçesi'ne 
bağlı Zivinge Köyü 20 Temmuz 1997 günü askeri birlikler tarafından yakıldı. 

Bölgede bulunan bürokratların, yetkililerin seçimi yaşanan sıkıntıları arttırıcı tarzda olmama
sına dikkat edilmelidir. 

Türkiye'deki çifte hukuk standartları ortadan kaldırılmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin altına im
za attığı uluslararası sözleşmelerle düzenlenen hak ve özgürlüklerin uygulanması için gerekli dü
zenlemeler yapılmalıdır. 

Sonuç olarak suni çözümlerden vazgeçilerek köylerinden göç ettirilen insanlar için; güvenlik
li ve barışçı bir ortamda zararları tazmin edilerek köye dönüşleri serbest bırakılmalıdır."(EK:l, 
S:322-326) 

V-KONUNUN İNSAN HAKLARI VE HUKUKSAL BOYUTU: 
Güneydoğu Anadolu'da, devletin terör örgütü ile mücadele sürecinde bedeli ağırlıklı olarak 

yöre insanı veriyor. Terör örgütünün acımasız şiddet uygulamaları ile güvenlik güçlerinin bir bö
lümünün zaman zaman şiddet boyutlarına ulaşan gereksiz ve kuralsız baskısı altında bunalan yurt
taşlarımız giderek yabancılaşmakta; insanca yaşama umudunu yitirmektedir. 

Güvenlik güçlerinin geniş bir coğrafyayı bölücü terör örgütü ile açık ve sıcak mücadele alanı 
olarak belirleme zorunluluğu altında kalması; bu geniş coğrafyada, kırsal kesimin bütününde, me
ra ve otlakların yurttaşların kullanımına kapatılması; yöredeki köy ve mezraların boşaltılması, 
400 000'e yakın yurttaşımızın doğrudan, yüzbinlerce diğer yurttaşlarımızın da dolaylı mağduriye
tine neden olmuştur. 
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Yöredeki 11 ilin kırsalındaki 3500'e yakın köy ve mezralarda konutları ve ahırları yıkılıp ya
kılan, mera ve otlakları hayvanlarına kapatılan, işledikleri ve yaşadıkları topraklarından kopartıla
rak göçe zorlanan bu yurttaşlarımız, ne yazıkki yıllardır ihmal edilmişler; mağdur edilmişlerdir. 

Kurulan her yeni hükümetin programında bu soruna yer vermesine, bu konuda onarım ve des
tek projelerini uygulamaya koyacağını belirtmesine, hatta Köye Dönüş Projesini yaşama geçirece
ğine ilişkin söz vermesine rağmen, kısa sürede projeler rafa kaldırıldı, verilen sözler unutuldu. 

Yörede, barıştaki kanamanın devam etmekte oluşu, Olağanüstü Hal Uygulamasına son verile
memesi, hukukun üstünlüğünün yeterince yaşama geçirilememesi, hukukun üstünlüğünün yeterin
ce yaşama geçirilememesi, idari ve güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesinde keyfiliğin, kuralsızlı
ğın hatta hukuksuzluğun önünün çoğu kez alınamaması, köy ve mezralarını boşaltma zorunda ka
larak kente göç eden, ancak göç ettikleri kentlerde barınma, işsizlik, sağlıklı yaşam ve geçim so
runları ile boğuşmak zorunda kalan yurttaşlarımızın daha da derinleşmesine, giderek çözümsüzlü
ğe taşınmasına neden olmaktadır. 

Köy ve mezralarından göçe zorlanan, bir anlamda yaşamdan kopartılan bu yurttaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmemesi ile, temel hak ve özgürlüklerinin doğrudan ihlal edilmesi sonucu 
doğmaktadır. 

Çok kısa süre içinde köyünü terkedip daha güvenlikli bir kente gelen insanlar sağlıklı konut 
ve geçimini sağlayacak iş bulamamakta, sağlığını koruyamamakta ve çocuklarının eğitimini sürdü-
rcmemektedir. Dolayısıyla göçe maruz kalan bu insanlar eğitim ve öğretim hakkından, çalışma 
hakkından, konut hakkından mahrum bırakılmaktadır. 

5.1. Konunun Anayasa Boyutu 
Yurttaşlarımızın karşı karşıya bırakıldıkları mağduriyetler, Anayasamızın birçok maddesi ile 

vazedilen ilkelerin, doğrudan ve dolaylı olarak ihlali anlamındadır. 
- 1982 Anayasası'nın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyetini, "İnsan haklarına saygılı, demokra

tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlamaktadır. 
- " Kanun önünde eşitlik" ilkesini vaaz eden 10'uncu maddesi, Devlet organları ve idare ma

kamlarının bütün işlemlerinde "kanun önünde eşitlik" ilkesine uygun olarak hareket etmelerini ön
görmektedir. 

- 17'inci maddesi; herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı
na sahip olduğunu belirtmektedir. 

- 20'inci maddesi; Herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı
na sahip olduğunu; Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmayacağını öngörmektedir. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üs
tü, Özel kağıtları ve eşyasının aranamayacağını ve bunlara el konulamayacağını belirtmektedir. 

- 21'inci maddesi; Kimsenin konutuna dokunulamıyacağını; kanunun açıkça gösterdiği haller
de, usulüne uygun hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yet
kili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemeyeceğini; arama yapılamayaca
ğını, buradaki eşyaya el konulamayacağını öngörmektedir. 

- 35'inci maddesi; herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğunu, bu hakların ancak ka
mu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceğini belirtmektedir. 

- Temel hak ve hürriyetlerin korunması ile ilgili 40'ıncı maddesi; Anayasa ile tanınmış hak 
ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlan
masını isteme hakkına sahip olduğunu, 
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- Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zararın, kanuna gö
re, Devletçe tazmin edileceğini öngörmektedir. 

Madde: 36 

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 
Anayasanın 40. maddesi; "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes yetkili 

makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. 

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, konuma gö
re, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye riicu hakkı saklıdır." hükmünü 
amirdir. 

Anayasanın 42. maddesi "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" denme
sine rağmen OHAL Valiliğince boşaltılan köylerden göç etmek zorunda kalan 57.314 ailenin ço
cuklarının büyük bir çoğunluğu zorunlu ilköğretime bile devam edememektedir. 

- 46' ncı madde; Devlet ve Kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, kar
şılıklarını peşin ödemek kaydıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir 
kısmını, kanun ile gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifak
lar kurmaya yetkili olduklarını belirtmektedir. 

- Keza, 57'nci madde; Devletin şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planla
ma çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almasını, toplu konut teşebbüslerini des
teklemesini öngörmektedir. 

5.2. Konunun Dış Hukuk Boyutu 
İç hukukumuzun temel taşı olan Anayasamızın yukarıda belirtilen maddeleri ile öngörülen il

keler kadar taraf olduğumuz dış hukukta, bireylerin temel hak ve özgürlüklerin korunması alanın
da Devlete vazgeçilmez ve ertelenemez yükümlülükler vaaz etmektedir. 

5.2.1 İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin 1-21 inci maddelerinde kişisel ve siyasi haklar, 21-
28 inci maddelerinde ekonomik ve toplumsal haklar tarif edilmiştir. 

Madde: 8 
Her şahsın kendisine Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı "fi

ili netice verecek şekilde" milli mahkemelere müracaat hakkı vardır. 
Madde: 9 
Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. 

Madde: 12 
Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve 

şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile ko
runmaya hakkı vardır. 

Madde: 17 
1- Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir. 
2- Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. 
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Madde: 25 
1- Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli 

sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve 
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bı
rakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. 

5.2.2 İnsan Haklarının ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmede (Avrupa İnsan Hakla
rı Sözleşmesi); 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1-1.8 inci maddelerinde temel hak ve hürriyetler, siyasal, 
ekonomik ve sosyal hak ve hürriyetler güvence altına alınmıştır. 

Madde: 8 
1- Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhaberatına hürmet edilmesi hakkına 

maliktir. 
2- Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın müdahalesi demokratik bir cemiyette ancak 

milli güvenlik, amme emniyeti, memleketin iktisadi refahını, nizamın muhafazası, suçların önlen
mesi sağlığın veya ahlakın ve başkasının hak ve hürriyetlerinin korunması için zaruri bulunduğu 
derecede ve kanunla derpiş edilmesi şartiyle vuku bulabilir. 

Madde: 13 
İş bu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen her şahıs ihlal fiili resmi vazifeleri

ni ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında yapılmış da olsa, milli bir,makama fi
ilen müracaat hakkına sahiptir. 

5.2.3 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi) Ek Protokol; 

Madde: 1 . . - . • ' 
Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edilmesi hakkına maliktir. Her

hangi bir kimse ancak amme menfaati icabı olarak ve kanunun derpişeylediği şartlar ve devletler 
hukukunun umumi prensipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir. 

Madde: 2 
Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez 
5.2.4 Keza; 
- Avrupa Parlamentosu Temel Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi'nin 15/4'üncü maddesi ise, 

"kendi kusuru bulunmaksızın kendisine uygun konut temin edemeyenlerin, bu konuda, ilintili ka
mu makamlarından yardım alma hakkı"nı öngörmektedir. 

5.3 Konunun Avrupa İnsan Hakları Yargı Boyutu 
5.3.1 Devletimiz bu sözleşmeleri onayladığı gibi haklarının ihlal edildiğini düşünen vatandaş

ların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanımıştır. 
Oysa Anayasamızın 20,21,35,36,41,42. maddelerinde teminat altına alınan özel hayatın giz

liliği, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, hak arama hürriyeti, ailenin korunması, eğitim ve öğ
retim hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerinin ihlali karşısında Anayasamızın 40. maddesinde ifade 
edildiği şekilde yetkili makama geciktirilmeden başvuru imkanı sağlanamamaktadır. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ile ilgili 425 ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin 7 
ve 8. maddelerinde: Olağanüstü Hal Bölge Valisi ve il valilerine tanınan yetkilerin kullanılması ile 
ilgili olarak dava açılamayacağı hükmü getirilmiştir. Ancak vatandaşlar bölgede uğradığı hak ve 
hürriyetlerinin ihlaline yönelik uygulamalar için başvuru imkanını kullanamamaktadır. 
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Dolayısıyla; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Hakkındaki 425 ve 430 sayılı 
KHK'nın 7 ve 8 inci maddeleri nedeniyle OHAL bölgesinde yapılan işlemlerin hukuka aykırılığı
nı ileri sürerek yetkili ve görevliler hakkında cezai işlem yapılması yolu kapalıdır. 

Uğradığı zararların tazmini için bunları yargı mercileri vasıtasıyla tesbit ettirmesi gerekir. An
cak bölgede güvenlik olmadığı gerekçesiyle yargı mercileri gerekli tesbiti yapmak üzere köylere 
gidememektedir. Dolayısıyla bu durum yetkili olmadığı halde, devlet adına hareket ettiğini iddia 
eden bazı görevlilerin keyfi davranışlarına cesaret vermekte hukuk dışı uygulamalara kolaylık sağ
lamaktadır. 

5.3.2 Dışişleri Bakanlığının 28 Kasım 1997 tarihli yazısı ile (Ek - 9,1) ülkemizin Avrupa İn
san Hakları Divanı ile ilişkileri hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre; 

a. Bireysel başvuru hakkını tanıdığımız 1987 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Komis
yonu ile bunun bir üst organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanına ülkemiz aleyhine açılmış dava
lardan hükümetimize intikal etmiş bulunan başvuru sayısı toplam 1800 civarındadır. Başvuruların 
konulara göre dağılımı ise aşağıda maruzdur; 

- Güneydoğu Anadolu Bölgesine ilişkin köy yakma ve 
boşaltma : 358 başvuru 

. - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde işkence, faili meçhul 
kayıplar : 114 başvuru 
- Parti kapatma : 6 başvuru 
- Kamulaştırma : 205 başvuru 
( Bu rakamın 34'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
kamulaştırmayı kapsamaktadır.) 
- İşkence ve gözaltı süresinin uzunluğu : 136 başvuru 
- İfade özgürlüğü : 59 başvuru 
- Yargılama süresinin uzunluğu : 48 başvuru 
- Kayıp, ölüm ve faili meçhul : 23 başvuru 
- Devlet başvurusu : 2 başvuru 
- Mülteci başvurusu : 1 başvuru 
- Hükümetimiz aleyhindeki GKRY başvuruları : 847 başvuru 
b. Çalışma yöntemi açısından Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan bireysel başvuru

larda, Komisyon, müracaatı şekil ve süre bakımından ön incelemeye tabi tutmakta, bu incelemenin 
sonucunda başvurunun kabul edilebilirliği hususunda karar vermektedir. Komisyon, sözkonusu ka
rarı vermeden önce-istisnai durumlar hariç- taraflardan ilk görüşlerini sunmalarını da talep etmek
tedir. Komisyonun, başvuruyu kabul edilemez bulması halinde dosyanın incelenmesine son veril
mektedir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda ise dosyanın esas açısından incelen
mesine geçilmektedir. Bu inceleme sırasında gerekli görülürse tanık dinleme duruşması düzenlen
mekte ve esasa ilişkin inceleme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edilip edil
mediği hususunda rapor yayınlanmaktadır. 

Komisyonun Sözleşmenin ihlal edildiği kararına varması durumunda bu husustaki rapor De
legeler Komitesine gönderilmektedir. Bu tarihten itibaren üç ay içerisinde Komisyon ya da sözleş
meye taraf ve şikayete muhatap olan Devlet başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Divanına götürme 
hakkına sahip görülmektedir. Divanın bu husustaki kararı bağlayıcıdır. Konu, ilgili taraflarca Di
vana götürülmediği takdirde 3 aylık müracaat süresi hitamında Delegeler Komitesi eline ulaştırıl
mış bulunan Komisyon raporu konusunda karar almaktadır. Bu karar da Divan kararı gibi bağlayıcıdır. 
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c. Avrupa İnsan Hakları Divanı 28 Kasım 1997 tarihinde Azize Menteş, Mahile Turhallı, Su
liye Turhallı ve Sariye Uvat başvurusu ile ilgili kararını açıklamıştır. 

Başvuruya konu teşkil eden iddialar, Bingöl ili, Genç ilçesi, Sağgöze köyündeki evlerinin 23 
Haziran 1993 tarihinde güvenlik görevlileri tarafından yakılıp göçe zorlandıkları gerekçesiyle ko
nut dokunulmazlığını güvence altına alan Sözleşmenin 8. maddesinin, bu olayın insanlık dışı bir 
muamele olduğu gerekçesiyle Sözleşmenin 3. maddesinin, kişisel özgürlükleri dışında göçe zorlan
dıkları için Sözleşmenin 5/1. maddesinin, şikayetlerini dile getirebilecekleri yargılama makamının 
bulunmadığı gerekçesiyle Sözleşmenin 6/1. maddesinin, ihlal fiilini işleyen resmi görevli aleyhine 
başvurulabilecek bir makam olmadığı gerekçesiyle Sözleşmenin 13. maddesinin, kurt kökenli ol
dukları için bu tür muameleler gördükleri gerekçesiyle Sözleşmenin 14. maddesinin, Sözleşmeye 
getirilen sınırlamaların amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle Sözleşmenin 18. maddesinin, baş
vuranlardan birinin göçten kaynaklanan erken doğum çerçevesinde ikiz bebeklerin öldüğü gerek
çesiyle yaşam hakkını koruyan Sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edildiği şeklindedir. 

Divan kararında ilk Uç başvuran (Azize Menteş, Mahile Turhallı, Suliye Turhallı) için Sözleş
menin 8. ve 13. maddelerinin ihlal edildiğine, 3., 5/1 ve 6/1. maddelerinde ihlal olup olmadığı ko
nusunda karar vermeye gerek olmadığına, 14. ve 18. maddelerin ise ihlal edilmediğine karar ver
miştir. Sariye Uvat için ise Sözleşmenin iddia konusu olan 2., 3., 5., 6., 8., 13., 14. ve 18. madde
lerinin hiçbirinde ihlalin gerçekleşmediği kararını vermiştir. 

Divan, Azize Menteş, Mahile Turhallı ve Suliye Turhallı'ya ödenecek maddi ve manevi taz
minat için bu aşamada bir karar vermeyeceğini belirtmiş, Hükümet ve üç başvuranı üç ay içinde 
tazminat hakkında yazılı görüş vermeye davet etmiştir. Divan Hükümetimizin yargılama masrafı 
ve avukatlık ücreti olarak toplam 27.795 İngiliz Sterlininden Komisyon tarafından ödenmiş olan 
13.295 FF adli yardımın düşülerek başvuranlara ödemesine karar vermiştir. Divan, ayrıca Kürdis-
tan İnsan Haklan Projesinin davaya sağladığı hukuki yardım için 4.000 İngiliz Sterlini ödenmesi 
talebini reddetmiştir. 

5.4 Konunun Hukuk Boyutu 
5.4.1 Köy Boşaltma Uygulamaları Yasal Dayanaktan Yoksundur. 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun alınacak tedbirlerle ilgili 9. maddesinin a bendi; 
"Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralar

dan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek" şeklinde 
ifade edilmiştir. 

14.7.1987 tarih ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 4. maddesine 18.7.1997 tarih ve 286 sayılı Kanun hükmünde kararname ile ekle
nen h bendinde; 

"Olağanüstü Hal Bölge Valisi güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri yapabilmek için ge
çici veya sürekli olarak görev alanı içinde bulunan köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim birimleri
ni boşalttırabilir, yerlerini değiştirebilir, birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştırma ve di
ğer işlemleri re'sen ve ivedilikle yapabilir. 
İskan konusunda 2510 sayılı İskan Kanunu uygulanır" hükmünü amirdir. 

Olağanüstü Hal Kanununda, olağanüstü hal ilan edilen illerde belli yerleşim yerlerinin boşal
tabileceği veya başka yerlere nakledilebileceği öngörülmüş ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İh
dası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri ya
pabilmek için geçici veya sürekli olarak köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim yerlerinin Olağanüs
tü Hal Bölge Valisince boşalttırılabileceği, yerlerinin değiştirebileceği veya birleştirilebileceği ifa
de edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 
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Kurulduğu günden itibaren Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yapan Valilerle yapılan görüşme
lerde, bu Valiler kendi dönemlerinde ilgili kanunda ve Kanun hükmünde Kararnamede belirtilen 
köy boşaltma yetkisini kullanmadıklarını ifade etmişler. Ayrıca görevdeki Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi, OHAL Valiliği arşivinin incelenmesi sonucu böyle bir yetkiye dayanılarak boşaltılmış köy 
bulunmadığını ifade etmiştir. 

Dolayısıyla, kanunda ifade edildiği şekilde, yetkili kılınan merci (OHAL Valisi) tarafından gü
venlik düzenlemeleri için boşaltılan köy bulunmamaktadır. 

5.4.2 Köy Boşaltmalar İle Hukuk İhlal Edilmiştir. 

Boşaltılan köylerle ilgili olarak aile hayatının ve konut dokunulmazlığının, mülkiyet hakkının, 
hak arama ve başvuru hakkının kısıtlanması ve ihlal edilmesi ile ilgili yoğun iddialar bulunmaktadır. 

Boşaltılan köylerden göç eden insanlar köylerini iradeleri dışında terketmektedir. İnsanlar ev
lerini, topraklarını ve diğer varlıklarını terketmek zorunda kaldığından bu insanların mülkiyet hak
kı , konut dokunulmazlığı hakkı ihlal edilmektedir. 

Köylerinin, evlerinin yakılıp-yıkıldığı iddialarına karşılık adli ve idari soruşturma yapılama
maktadır. Zarar görenler zararlarını tesbit ettirme ve hukuk çerçevesinde tazmin ettirmeye dönük 
hak arama hürriyetlerini kullanamamaktadırlar. 

Çeşitli gerekçelerle boşaltılan yerleşim birimlerinin sakinleri bu keyfi muamelelere karşı "fi
ili netice verecek şekilde" mahkemelere müracaat edememektedirler. Bu insanlar keyfi olarak ya
şadıkları yerlerden adeta sürülmektedir. 

Oysa bu insanlarımızın meskenlerine keyfi bir şekilde karışma ve tecavüz sözkonusudur.Bu 
tür keyfi muamelerere karşı bu insanların korunamaması ve fiili netice verecek şekilde mahkeme
lere müracaat edememesi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 8, 9, 12, 17. maddelerine ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 8,13 ve ek protokolün. 1. maddelerinin ihlali sonucunu yaratmaktadır. 

Zorunlu köy boşaltmaları, hangi iradenin baskısı veya talebi çerçevesinde gerçekleşmiş olur
sa olsun, devletin ülkenin her yöresinde, yurttaşların güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. O 
nedenle, köy ve mezraların kimin tarafından boşalttırılmış olduğu değil, boşaltma işleminin fiilen 
ortaya çıkmış olup olmaması önemlidir. 

Yurttaşlarımızın köy ve mezralarını boşaltma sürecinin ardında; 

- İster devletle çatışma içinde olan örgütün baskısı olsun, 

- İster Devletin yetkililerinin veya güvenlik güçlerinin belirli unsurlarının talep veya dolaylı 
baskısı olsun, 

- İsterse, köy ve mezranın çevresinde çatışma ve şiddet ortamının mevcudiyetinin yarattığı 
olumsuz koşullar olsun, 

Sözkonusu yurttaşlarımızın; yaşam, barınma, sağlık, eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerinin 
ihlal edilmiş olmasından kaynaklanan mağduriyetlerinin Devlet tarafından giderilmesini beklemek 
ve talep etmek hakkı vardır. 

Boşaltılmış olan 3500 köy ve mezranın hiç bir alanına ilişkin bir kamulaştırma işlemi bugüne 
değin uygulanmadığına; ekonomik veya teknik nedenlerle yerleşim alanlarının boşaltılması (baraj 
yapımı gibi nedenlerle) ve rehabilite hizmetlerinin yürütülmesi gibi bir durum sözkonusu olmadı
ğına; bunlara karşın topraklarını fiilen kullanamadıklarına; mülkiyetten kaynaklı bir bedelle kendi
lerine ödenmediğine göre ortada mevcut hukuksuz, haksız durumun düzeltilmesi, mağduriyetlerin 
giderilmesi, hukuk devleti olmanın ve iç barışın sağlanmasının temel koşullarındandır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 
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OHAL ve mücavir alanda boşaltılan toplam 3.313 yerleşim biriminden sadece 148 inin güven
likli olduğu, bu insanların köylere dönebileceği OHAL Valiliğince ilan edilmiştir. Güvenlik olma
dığı OHAL Valiliğince kabul edilen ve köylerine dönüşlerine izin verilmeyen yüz binlerce insanın 
kullanamadığı mülkiyet haklarından doğan zararlarının, kaybettikleri mal ve gelirlerin makul ölçü
ler içinde devlet tarafından karşılanması gerekir. 

Bu yerleşim yerleri OHAL Kanununda belirtildiği şekilde OHAL Valisince güvenlik düzen
lemesi nedeniyle boşaltılmadığı için İskan Kanunu da uygulanmamıştır. OHAL Valisinin kanunla 
verilen bu yetkiyi kullanmamasına karşılık devlet adına hareket eden birimler bazı yerleşim yerle
rinin boşaltılmasını sağlamışlardır. Gerek PKK'nın tehdidiyle, gerek güvenlikli ortam olmadığın
dan, gerek operasyonların etkisiyle, gerekse güvenlik birimlerinin gayri resmi boşaltma işlemi çok 
kısa süre içinde gerçekleştiğinden bu insanlar en yakın ya da yakınlarının olduğu bir yere taşınmış
lar, ancak sağlıklı bir yerleşime ve sağlıklı bir yaşantıya kavuşamamışlar, geçimlerini sağlayacak 
iş bulamamışlardır. 

Bu insanların PKK tehdidi de dahil olmak üzere güvenliklerinin sağlanmasından, devlet so
rumlu olduğuna ve köylerinin güvenlikli olmadığını kabul ettiğine göre bunlara konut, istihdam, 
sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamak devletimizin en temel görevidir. Bu hizmetlerin sağlanmama
sı göçe maruz kalan insanların Anayasada teminat altına alman en temel haklarının ihlali anlamına 
gelmektedir. 

Devlet bu zorunlu göçü durdurup, engellemediği, göç ettirilenlerin zararlarını karşılamadığı 
mağduriyetleri devlet tarafından, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde karşılanmadığı sürece, bu so
runla ulusal ve uluslararası hukuk alanında sürekli muhatap olacak, yaptırımlarla karşılaşacak ve 
onarılması güç sıkıntılara girecektir. 

VI. HÜKÜMET PROGRAMLARINDA ÖNGÖRÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
6.1 19.11.1991'de kurulan 48. Hükümet Programı: 
"Yurttaşlarımızın etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin özgürce ifadesinde, korun

ması ve geliştirilmesinde karşılaştıkları yasal ve fiili eksiklik, engel ve sınırlamalar, Türkiye'nin de 
imza koyduğu Paris Şartının ruhuna uygun bir biçimde ve ulusal bütünlük içinde giderilecektir." 

6.2 30.6.1993'de Kurulan 49. Hükümet Programı 
"1987 yılından beri süren "Olağanüstü Hal" uygulaması, yetki ve otorite boşluğu yaratmaya

cak yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılacaktır. 
Hükümetimizce, koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmiştir. Bunu gerçekleştir

mek için, öncelikle koruculuğun kaldırılmasının yaratabileceği istihdam ve güvenlik sorunlarının 
çözümlenmesi gerekmektedir. Hükümetimizin etkin, cesur ve kalıcı önlemleri uygulamaya koyma
sıyla bu hedefe varılacaktır. 

Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır. Bunlar 
başka ülkeler için de geçerlidir. Böyle çeşitlilik demokratik ve üniter devlet için zaaf değildir. Üni-
ter bir yapı içinde çeşitli etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilir. Bu, 
ulus ve devlet birliğinin gücünü azaltmayacak, aksine pekiştirecektir. 

Türkiye'de herkes eşittir ve birinci sınıf yurttaştır. Ülkemizde uluslararası anlaşmalarla kabul 
edilen azınlıklar dışında hiçbir yurttaşımız azınlık değildir. Herkesin kendi ana dilini, kültürünü, ta
rihini, folklorunu, dini inançlarını koruması temel insan hak ve özgürlükleri kapsamındadır. 

Terörle'mücadelenin yamsıra, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, yaşam koşul
larının iyileştirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi ve istihdam ola
naklarının arttırılması, Güneydoğu politikamızın vazgeçilmez temelini oluşturacaktır. Bu amaçla, 
sağlam kaynaklara bağlanmış bir bölge planlaması hızla yürürlüğe konulacaktır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı: 532) 
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63. 23.3.1995'de Kurulan 50. Hükümet Programı: 
"GÜNEYDOĞU ONARIM PROJESİ 
Hedef: Güneydoğu'da güvenliğin ve barışın egemen olması. 
1) Güneydoğu sorunlarının çözümüne dönük önerileri geliştirmek amacıyla TBMM'deki par

tiler arasında düzenli bir diyalog sürecinin Hükümet tarafından organize edilmesi; sonuçların öte
ki partilerle birlikte değerlendirilmesi; 

2) Göç zorunda kalmış insanların sorunlarına yardımcı olmak için var olan çalışmalar doğrul
tusunda konut ve iş imkanını genişletmek üzere; 

Hükümetteki özel bir koordinasyon birimmin yönetiminde çalışmaların düzenlenmesi; finans
manın sağlanması; 

3) İl İdaresi Yasasının en kısa sürede gerçekleştirilerek, olağanüstü hal uygulamasına son ve
rilmesi; 

4) İstihdam ve güvenlik sorunlarına yeni çözümler oluşturmaya dönük sistemli çalışmaların 
devam ettirilmesi; 

5) Özel istihdam projelerinin oluşturulması; Güneydoğudaki kamu işletmelerinin özelleştiril
mesinin, bölge gerçekleri ışığında yeniden değerlendirilmesi; 

6) Vatandaşın etnik ve kültürel kimlik özelliklerini özgürce ifadesinde ve geliştirilmesinde 
karşılaştığı yasal ve fiili eksiklerin, engel ve sınırlamaların ulusal bütünlük anlayışı çerçevesinde 
giderilmesi için somut adımların planlanıp gerçekleştirilmesi; 

7) Faili meçhul cinayetlerin önlenmesi için gösterilen çabanın artarak sürdürülmesi; 
8) Kolluk güçlerinin halkla terörist arasındaki ayrımı daha iyi yapabilmesi için gerekli dona

nımın, eğitimin ve bilginin geliştirilmesi; 
9) Silahlı Kuvvetlerin zaman içinde görevlerini olağan kolluk güçlerine devretmesi için başla

tılmış bulunan çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi; bu amaçla gerekli maddi imkanın Silahlı 
Kuvvetlere sağlanması;" 

6.4. 10.10.1995'de Kurulan 51. Hükümet Programı: 
"Güneydoğu'da boşaltılan köylerden güvenlik yönünden uygun olanlarına vatandaşlarımızın 

geri dönüşü sağlanacak ve bu köylerde vatandaşlarımızın uğradıkları zararlar karşılanacaktır." 
6.5. 31.10.1995'de Kurulan 52. Hükümet Programı: 
"Hükümet, terörle mücadeleyi sürdürme, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik bütün teh

ditleri bertaraf etme ve terörden zarar gören Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizle bu yörelerde ye-
ralan vatandaşlarımızın sorunlarını öncelikle kucaklama kararlılığını taşımaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu kucaklanacak; yaraların hızla sarılması hedef alınacaktır. 
Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu'da terör ve şiddetten zarar gören, yaşam koşulları bozu

lan, köy ve mezralarını terk etmek zorunda kalan, ekonomik hayattan kopan yurttaşlarımızı kucak
lamayı, onların yaralarını sarmayı en öncelikli görevleri arasında.görmektedir. 

Güneydoğu'da boşaltılmış olan köylerden güvenlik yönünden uygun olanlarına yurttaşlarımı
zın geri dönüşü sağlanacak; köylerinde yeniden yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli destek 
sağlanacaktır. 

Hükümetimiz, Güneydoğuda, altyapı ve sınai yatırımlarının aksamadan sürdürülmesi ve ola
naklar içinde hızlandırılmasına; özellikle eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına 
büyük önem vermektedir. 
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Doğu ve Güneydoğu illerinde hayvancılığı geliştirme amacına yönelik, "Onarım Projesi" kap
samında % 20 faizli 2 trilyon liralık kredi, bu öncelik de dikkate alınarak, Türkiye genelinde son 
günlerde 20 trilyon liraya çıkarılmıştır. % 80'i hayvan tedariki, % 20'si yem ve girdilerin tedariki 
ile hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında kullanılacak olan bu kredinin uygulaması, 
kuralları içinde hızla gerçekleştirilecektir." 

6.6. 7.3.1996'da Kurulan 53. Hükümet Programı: 
"Şiddet ve terör yolu ile devletin varlığına ve demokratik otoritesine saldırı, insan hak ve hür

riyetleri çerçevesine giremez ve hiçbir hukuk sisteminde kabul edilemez. Devletin görevi, hukuka 
ve insan haklarına bağlı demokratik bir devlet anlayışını tavizsiz uygulamaktır. Hükümetimiz bu 
temel anlayışa sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. 

Terör ve anarşi yaratanlar, cebir ve şiddet kullananlar, en sert ve kararlı cevabı alacaklardır. 
Hükümetimiz sorunların çözümü için genel tedbirlerin yanısıra şu tedbirleri alacaktır. 
.* Olağanüstü Hal tedricen kaldırılacaktır. 
* Geçici köy koruculuğu sistemi gözden geçirilecek ve aksayan yönleri ıslah edilecektir. 
* Terörle mücadelede terörist ile masum halk mutlaka ayrılacaktır. 
* Yöre halkının terk ettiği, fakat güvenliği sağlanan köylerine dönmeleri için, bütün imkanlar 

seferber edilecektir. Dönemeyenlerin konut edinmeleri hızlandırılacaktır. 
* Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yaşayan insanlarımıza refah ve huzur getirecek ekonomik 

ve sosyal tedbirler alınacaktır. 
* Güneydoğu Anadolu Projesine hız kazandırılacaktır. 
* Yörede yatırımları artırmak için.-devlet imkanlarının yanısıra özel sektör daha yaygın bir şe

kilde devreye sokulacaktır. . 
. Hükümetimiz, demokratik siyasi mücadelede tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet ola

rak görür; hür bağımsız, gelişmiş, itibarlı büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı en önemli ga
yesi sayar. 

Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması siyasi, ekonomik ve sosyal politika
ların bir bütünlük içerisinde uygulanmasına ve birbirleriyle ahenkli ve dengeli yürütülmesine bağ
lıdır. 

Huzur ve güvenin bedelinin, demokrasi düzeninden, hak ve hürriyetlerden vazgeçmek olama
yacağına samimiyetle inanmaktayız. 

Dengelerin, güven ortamının tesisi ve serbest piyasa ekonomisinin tüm koşullarını sağlayacak 
ortam yaratılması ekonomik icraatımızın ana hedefi olacaktır. 

Gümrük Birliğine girişimiz yeniden yapılanmanın önemini daha da arttırmaktadır. Hükümeti
miz herşeyden önce Gümrük Birliğinin başarılı olmasını ve ülkemizi Avrupa ile bütünleşmeye gö
türmesini hedeflemekte, Bunun için de ekonomimizin ciddi boyutlara ulaşan rekabet gücü sorunla
rının çözülmesini gerekli görmektedir. 

Ekonomik programımızın temel amacı enflasyonla etkin bir şekilde mücadele etmek ve fiyat 
istikrarını sağlayarak ülkemizi sürekli bir ekonomik büyüke ve gelişme süreci içerisine sokmaktadır." 

6.7. 3.7.1996'da Kurulan 54. Hükümet Programı. 
Dış kaynaklı bölücü terör, iç güvenliğimizi tehdide devam etmektedir. Anayasamızda yer alan 

esaslar Ve bilhassa üniter-milli devlet yapısı muhafaza edilerek terörle; içte ve dışta kararlılıkla mü
cadele edilecektir. 
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Terörle mücadelenin manevi ve psikolojik boyutu ihmal edilmeyecek, bu mücadeleyi yürüten 
güvenlik güçlerimizi zaafa düşürecek tartışmalara mahal verilmeyecektir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan insanlarımıza refah ve huzur getirecek bütün ekono
mik ve sosyal tedbirler alınacaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekiştirilecektir. 

Hükümetimiz, sorunların çözümü için genel tedbirlerin yanısıra aşağıdaki tedbirleri de alacaktır: 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenlik nedeniyle köylerini terk etmiş vatandaşlarımızın 

güvenliği tekrar tesis edilerek isteyenlerin geri dönüşlerinin temini ve mağduriyetlerinin giderilme
si için her türlü imkan seferber edilecektir. 

Olağanüstü hal, gerekli tedbirler alınarak kaldırılacaktır. 
Geçici köy koruculuğu sistemi gözden geçirilecek ve aksayan yönleri islah edilecektir. 
Güneydoğu Anadolu Projesine hız kazandırılacaktır. Yörede yatırımları artırmak için devlet 

imkanlarının yanısıra özel kesim daha etkin bir şekilde devreye sokulacaktır. 
6.8. 7.7.1997'de Kurulan 55. Hükümet Programı 
"Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu'nun en önemli projesidir. 

Bu bölgedeki tarımsal ve sınai üretimin artması ile üretilen enerjinin yurtiçinde kullanılması tüm 
ülke ekonomisini etkileyecektir. Bölgede yeni yatırım sahalarının açılması, insanımıza iş imkanı 
sağlanması, bozuk olan gelir dağılımını iyileştirirecektir. Bu manada bölgedeki tarım, tarımsal sa
nayi ve imalat sanayiinin gelişmesi için özel sektöre ve bölge girişimcilerine, küçük ve orta ölçek
li işletmelere, esnaf ve sanatkarlara her türlü destek ve teşvik sağlanacaktır. 

Güneydoğu Anadolunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için, bir yandan yörede
ki özel yatırımlar teşvik edilirken diğer yandan kamu sektörünün bölgede gelişmeyi hızlandıracak 
Öncü yatırımlar yapması sağlanacaktır. 

Güneydoğu Anadoluda evlerde ve küçük işletmelerde fason imalat yapmayı özendirmek sure
tiyle bölgede istihdam olanaklarının yaratılması için gereken önlemler alınacaktır. 

Bölgede hayvancılığın yeniden geliştirilmesine yönelik projeler uygulamaya konulacaktır. 
Güvenlik nedeniyle köylerini boşaltma zorunda kalan vatandaşlarımızın sorunlarına sür'atle 

çözüm getirilecektir. Bölgede üretkenliği arttırıcı bir yerleşim düzenlemesine geçilecektir. 
Bölgede güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılmış okulların öğrencilerine eğitimde fırsat eşit

liğini sağlayabilmek için yatılı bölge okullarının imkanları ve kapasiteleri geliştirilecektir. 
. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitim olanaklarından da bölgenin daha fazla yararlanması 

sağlanacaktır. 
Geçmişte bölge ekonomisine önemli katkısı olan sınır ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak 

için gereken önlemler alınacaktır. Sınır ticaretindeki bu düzenlemelerde, bölgedeki üreticimizi ko
ruyacak ve kollayacak önlemlere önem verilecektir. Böylece sınır ticaretinin yeniden bölgenin eko
nomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunması sağlanacaktır. 
Güneydoğu Anadolunun, dolayısıyle tüm ülkemizin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan, Kuzey 
Irak'taki otorite boşluğu giderilene ve Irak'ın toprak bütünlüğü sağlanıncaya kadar, bölgeye yöne
lik gerekli her türlü önlem alınmaya devam edilecektir. 

VII- DEVLETİN BU KONUDAKİ UYGULAMALARI 
7.1. Boşaltılan yerleşim birimlerinden göçeden insanlara valilikler, kaymakamlıklar, beledi

yeler ve bazı sivil toplum kuruluşları barınma, iaşe, ve istihdam konularında yardımcı olmaktadır. 
Ancak yapılan çalışmalar çok gerekli ve yararlı olmakla birlikte yeterli olmaktan çok uzaktır. 

51-55. hükümetlerin programlarında boşaltılan köylerden göç etmek zorunda kalan köylülerin 
köylerine geri dönmelerini sağlanacağı, yeniden üretken hale getirileceği, zararlarının telafi edile-
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ceği ifade edilmiş olmasına rağmen bu güne kadar ne bu köylerde güvenlik tam olarak sağlanabil
miş, ne köylüler köylerine dönebilmiş ne bu köylüler ekonomik faaliyete sokulup üretken hale ge
tirilebilmiş, ne de uğradıkları zararlar tesbit ve tazmin edilmiştir. 

7.2. 26.08.1995 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde zamanın Devlet Bakanı Algan HACALOĞ-
LU'nun; 

"İnsanlar köylerine dönmek istiyor, ancak mağdur durumdalar. Eğer bu insanlar evlerine dö
nerlerse ev ve ağıllarının yapımı için gerekli malzemeyi vereceğiz. Ev ekonomisini kalkındırmak 
için de gerekli destekde bulunulacaktır. 

Her aileye asgari iki büyükbaş hayvan verilecektir. Köyün okulu ve sağlık ocağının onarımı 
yapılacak ve köyün en yakın kentsel yerleşim birimine ulaşımı sağlanacaktır. Yurttaşlarımıza bun
ların tümü karşılıksız olarak verilecektir. Bu bir model olarak belirlendi. Bu yıl bölge için ayrılan 
2,6 trilyon lira ödeneğin 1,6 trilyon lirasını bu iş için ayırdık." beyanlarına yer verilmektedir. 

7.3. OHAL Valiliğinin Komisyonumuza gönderdiği 11 Kasım 1997 tarihli raporunda; 
Diyarbakır Merkez ve Kulp İlçesi, Bingöl Merkez, Solhan ve Genç İlçeleri, Bitlis Hizan İlçe

si, Şırnak Merkez ve Cizre İlçesi ile Kumçatı, Akçay, İkizce ve Kızılsu Köyleri, Hakkari Merkez 
Yüksekova ve Şemdinli İlçeleri, Tunceli Petek ve Ovacık İlçeleri ve Van merkezinde toplam 5.524 
konut yapılmıştır. 

Yaptırılan konutların kentlere dağılımı Tablo VlII'da gösterilmiştir. 
Ayrıca Van ilinde Türkiye Odalar ye Borsalar Birliği ve Bölge Valiliğinin katkıları ile 258 ko

nut yaptırılarak göç eden aileler iskan edilmiştir. 
TABLO VIII 

1994-1995 YILLARINDA GÖÇ EDENLER İÇİN YAPILAN KONUTLAR 

MİLYON TL 

İLİ YAPILAN EV SAYISI HARCANAN PARA 
DİYARBAKIR 693 86.250 
Merkez 
Kulp 
HAKKARİ 932 46.360 
Merkez 
Kırıkdağ 
Çukurca Çığlı 
Yüksekova 
Çukurca-Zap 
Şemdinli Akbal Merası 
ŞIRNAK 2767 154.413 
Merkez 
Akçay 
Kumçatı 
Kızılsu 
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İLİ 
Beytüşşebap Taşarası 

Beytüşşebap Başaran 

Beytüşşebap Ayvalık 

Cizre Düzova 

Silopi Merkez 

Silopi Doruklu 
İdil Karalar 

Uludere Gülyazı 

Uludere Şenoba 

Uludere Şıhan 
TUNCELİ 
Pertek Sağman 
Ovacık 

VAN 
Merkez 
BİNGÖL 
Merkez 
Genç-Selvi 

Kiğı 
Solhan 

BİTLİS 
Hizan 

MUŞ 
Merkez 

MARDİN 
Dargeçit 

TOPLAM 
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YAPILAN EV SAYISI 

175 

152 

258 

62 

465 

20 

5524 

HARCANAN PARA 

5837 

12.850 

26.750 

3920 

23.250 

7800 

367.430 

1996 yılında güvenliği sağlanan köylerden dönüş yapabilecek olanlara eylerinin onarımında 
kullanılmak üzere bölgedeki il valiliklerine toplam 490 milyar TL. gönderilmiştir. 

Diyarbakır ve Muş-Yenikent'teki afet evleri göç edenlere tahsis edilmiştir. 
Bölge Valiliğince 2800 konutun daha yapımı için çalışmalar sürdürülmekte olduğu, ancak bu 

konutlar için henüz kaynak temin edilemediği bildirilmiştir. 
Kent merkezlerine gelen göçün ağırlık ve sorumluluğunu belediyeler çekmektedir. Ancak ye

rel yönetimlerin kaynakları sınırlı olduğundan göç edenlere daha ziyade yiyecek, giyecek yardım
ları yapılmakta, sağlık, barınma ihtiyaçları için kısmi yardımlar yapılmaktadır.(EK:9.2) 

7.4. Tunceli-Hozat Belediye Başkanının Tunceli Belediye Başkanı kanalıyla Komisyonumu
za ulaştırdığı 06 Kasım 1997 tarihli yazısında şu ifadeler yer almıştır; 
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"İlçe merkezine göç eden ailelerden; 8 aile Belediye Düğün Salonuna 4 aile inşaat durumun
da olan Belediye misafirhane binasına, 4 aile sağlık ocağı garajına, 73 aile yakınlarının yanlarına 
ve boş olan evler ile boş durumda bulunan onarılarak mecburen oturmaya uygun duruma getirilen 
ahır ve samanlıklara yerleşmişlerdir. 

Belediye Başkanlığımız 1994 yılından beri köylerinden göçederek ilçe merkezinde kalan aile
lere yakacak ve tedavi giderleri ile gıda ve giyecek yardımını kesintisiz yapmıştır. Kirada oturan
ların kira giderleri ile elektrik bedelleri ödenmiş, Belediyemizin bütün hizmetlerinden ücretsiz ya-
rarlandırılmışlardır. 

Belediyemizce yapılan yardımlar yetersiz olup, bu vatandaşlarımızın içinde bulundukları ya
şam koşulları toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Sosyal hukuk devleti anlayışı içinde köklü tedbir
ler alınamazsa başlayan kişilik çözümlenmesi ileride telafisi zor sonuçlar doğuracaktır." 
EK: 9.8) 

7.5. Diyarbakır Valiliğinin 25-28 Temmuz 1997 tarihli Göç Raporunda; yapılan konutlara 
ilave olarak Diyarbakır Merkezinde 2500 konuta daha ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 

Diyarbakır Valiliğince başlatılan köyleri boşaltılanlar başta olmak üzere bölge insanına istih
dam sağlayıcı emek-yoğun projeler şunlardır: Eğitici Anne Yetiştirme Projesi, Karacadağ Bölgesi 
Beşyüz Baş İvesi Koç Projesi, Dokumacılık, Taşlık Alanların Tarıma Hazırlanması Projesi, Teknik 
Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi, Diyarbakır Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Kon
feksiyonculuk Projesi, Koyunculuğu Geliştirme Projesi, Seracılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma 
Projesi, Sıralık ve Standart Çeşitlerle Modern Bağ Tesisi Projesi, Yabani Antep Fıstığı Aşılama 
Projesi, İpekböcekçiliği Projesi, Köylere İçmesuyu Temin Projesi. 

Bu projelerle küçük yatırımlarla çok insana beceri kazandırma, üretken hale getirme ve istih
dam sağlama amacı güdülmüştür. Çünkü göç eden ailelerin bireylerinin çoğunluğu iş için yeterli 
eğitimi ve belirli meslekleri olmaması yüzünden iş bulamamaktadır. (EK: 9.5) 

7.6. Mersin'de kurulan Göç Edenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Göç-Der) kurduğu 
bir klinikle göç eden hastaların muayene ve ilacını temin etmektedir. Göç-Der'in Komisyonumuza 
gönderdiği 7.11.1997 tarihli raporunda: 

Valilikle işbirliği içinde çalıştıklarını, ailelere gıda yardımı dağıtımını organize ettiklerini, göç 
edenlerin boş evlere yerleştirilmesine yardımcı olduklarını, iş bulma konusunda aracı olduklarını, 
okullar açılırken bu ailelerin çocuklarına okul malzemesi dağıttıklarını, bayramlarda ailelere gıda 
maddesi dağıttıkları ifade edilmiştir. 

Dernek tarafından içinde poliklinik hukuk bürosu, kültür ve eğitim birimi, meslek edindirme 
kurslarının da yer alacağı çok amaçlı bir Toplu Hizmet Merkezi kurmak amaçlanmış, henüz kay
nak sağlanamamıştır. (EK:9.7) 

VIII- SONUÇ VE KOMİSYON ÖNERİLERİ 
Doğu ve Güneydoğu Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları

mızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan komisyo
numuzun yaptığı çalışmalar neticesinde ulaşılan sonuçlar ve Komisyonumuzda belirlenen öneriler 
bu bölümde özetlenmiştir. 

8.1 Genel Tespitler 

8.1.1 - Göç toplumun nüfus yapısı .büyüklüğü ve nüfusa ilişkin olayları, süreçleri etkileyen 
başlıca parametrelerden birisidir. Göç bir nüfus hareketidir. Bireylerin, ailelerin, grupların, toplu
lukların ya da kavimlerin geçici veya sürekli doğduğu yeri terkedip başka yerlere gitmesidir. 
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- Nüfusun bir bölümünün yer değiştirme eylemine "göç etmek" bu eyleme katılan nüfusa da 
"göçmen nüfus" adı verilir. Göç olgusunu sınıflandırmada kullanılan temel ölçütlerden birisi "ulu
sal sınır" ölçütüdür. Göçler gerçekleşme alanına göre, ulusal sınırlar içerisinde gerçekleşen göçler 
(İç göçler) veya ulusal sınırlar ötesine taşan göçler (Dış göçler) biçiminde sınıflandırılarak incele
nir. Demografik bir süreç olarak değerlendirildiğinde coğrafi bir bölgeden bir diğer coğrafi bölge
ye yönelik nüfusun yer değiştirme hareketi iki biçimde gerçekleşir. Bu biçimler "Kitlesel göçler" 
yada "bireysel göçler, ailevi göçler". 

a- Kitlesel Göçler: 

Doğal veya doğal olmayan koşullara bağlı olarak geniş ölçekli gruplar veya toplulukların ve
ya kavimlerin nüfusunun bir bölümünün bir bölgeden başka bir bölgeye göçü şeklindedir. 

b- Bireysel, Ailevi Göç: 
Bireysel yada ailevi göç bireylerin gelişmemiş bölgelerden, gelişmiş bölgelere yönelik yer de

ğiştirme jeylemidir ve evrensel bir olgudur. 
8.1.2. Göç konusunda başvurulan bir diğer sınıflama ölçütü de, göç kararının alınış süreci ile 

ilgilidir. Göç etme kararı bu eylemi gerçekleştiren, bu eyleme katılan nüfus tarafından gönüllü ola
rak verilmişse bu türlü gerçekleşen göç "gönüllü", yani "isteğe bağlı" göç, göç etme kararı göç ey
lemine katılan, bu eylemi gerçekleştiren nüfus tarafından "baskı ve zor uygulamaları" sonucu ve
rilmiş, bir başka irade tarafından uygulatılmış, ya da yerleşim alanında ortaya çıkan doğal, sosyal, 
ekonomik, kültürel ve psikolojik koşullar, yerleşim alanında yaşamayı çok zor hale getirmiş, göç 
kararının temel belirleyeni olmuşsa bu tür göç "zorunlu göç" olarak adlandırılmalıdır. 

1771-1989 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye Kırım, Kuzey Kafkasya, 
Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Kıbrıs, Doğu Türkistan ve Afganis
tan gibi ülkelerden gerçekleşen zorunlu göçün nüfus toplamının 8.000.000 olduğu tahmin edilmek
tedir. Cumhuriyet döneminde ise sayısal olarak 2.300.000 gibi bir toplamdan söz edilmektedir. Oy
sa ülkemizde son onbeş yıllık zaman diliminde gerçekleşen iç göçün toplamı asgari 3.000.000 tah
min edilmektedir. Bu bile sorunun aciliyetini ve vehametini ortaya koyan bir durumdur. 

8.1.3. Yoğun bir şekilde göçe maruz kalmış yurttaşlarımız üzerine Çukurova bölgesinde ya
pılan birçok sosyolojik çalışmalar zorunlu göçün ardında iki ayrı neden yattığını ortaya koymakta
dır. Bu nedenler; 

a- Ülkemizde yönetim ve siyasal erk tarafından kamu güvenliği gerekçesi ile Doğu ve Güney
doğuda nüfusun oluşturduğu köy ve mezra, yani yerleşim alanları boşaltılmaktadır. 

b- Zorunlu göçün ardında yatan ikinci neden ise askeri çatışmaların varlığı, çatışmalar sonu
cu ortaya çıkan sosyal ekonomik kültürel ve psikolojik koşullardır. 

Yapılan sosyolojik araştırmalarda zorunlu göç nedeni olarak şunları da sayabiliriz. 
1) Olağanüstü Hal uygulaması, Olağanüstü halin baskıya dönüşen uygulamaları. 

2) Yayla yasağının uygulanması. 
3) Çatışmalara dayalı olarak kır ölçekli yerleşim alanlarında can güvenliği riskinin fazla olması. 

4) Güvensizlik ortamı, şiddet ortamından uzaklaşma isteği. 
5) Hane halkı reislerinin çocuklarının geleceğine ilişkin duydukları kaygılar. 
6) Çatışma ortamının ailelerin ve işletmelerin ekonomik işleyişini bozması. 
7) Özel birlikler, özel kuvvetler ve koruculuk sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar. 
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8) Silahlı illegal örgütlerin kendine destek vermeyen, vermek istemeyen köy ve mezralara yö
nelik baskı sistemi. 

9) Silahlı illegal örgüte gider endişesiyle birçok bölgelerde gıda ambargosu uygulanması. 

10) Siyasi faili meçhul cinayetlerin işlenmesi. 
gibi nedenler göçü doğuran ve hızlandıran sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
8.1.4. "Abartılı güvenlik konsepti"çerçevesinde Güneydoğuda geniş bir coğrafyanın boşaltıla

rak aktif hareket alanı haline getirilmesi nedeniyle güvenlik birimlerince uygulanan çok sayıda köy 
ve mezranın, zorunlu boşaltılması OHAL Kanunundaki yetki çerçevesinde yapılmamıştır. 

8.1.5. Köy boşaltması hukuki çerçevede yapılmadığından, köylerini boşaltan insanların gü
venli bir yere yerleştirilmesinde iaşe ve iskanlarında devlet bir sorumluluk üstlenmemiş veya son 
derece isteksiz davranmış İskan Kanununun hükümlerini uygulamamıştır. 

8.1.6. Özetle, köy ve mezralarından göç etmek zorunda bırakılan yurttaşların mağduriyetleri
ni giderme, hak ve hukuklarını sağlamaya yönelik Devletin çaba ve girişimleri yetersiz kalmış; bu 
yurttaşlarımızın yaşam, barınma, çalışma, mülkiyet, sağlık, eğitim, dolaşım gibi temel insan hakla
rı ihlal edilmiştir. 

8.1.7. Zorunlu olarak Göç edenler, önce en yakın bir ilçe ya da il merkezinde yakınlarının ya
nına, yakınları yoksa park, garaj, inşaat gibi yerlere, bazen kamuya ait sosyal tesislere sığınmışlardır. 

Van, Diyarbakır, Şırnak gibi bazı kentlerde Valilikler eliyle bir kısım konutlar yapılarak bazı 
aileler yerleştirilmiştir. Ancak zorunlu olarak göç edenlerin çok büyük bölümü henüz sağlıklı bir 
konuta yerleşememiş durumdadır. 

8.1.8. Bu göç cebri, ani ve toplu olduğundan kentler göçedenleri özümseyememiş, tersine bir 
çok kent köyleşmiştir. Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve diğer birçok kentte hızlı ve çok çarpık bir ge
cekondulaşma olmuş; bu süreç halen devam etmektedir. Devlet ve yerel yönetimler göçü yönet
mekte aciz kalmıştır. 

8.1.9. Göç eden insanların büyük çoğunluğu, sağlıklı bir yerleşimden yoksun olduğu gibi ye
terli beslenmeden, sağlıktan, eğitimden ve geçimden de yoksundurlar. Bu insanlar arasında bulaşı
cı hastalıklar ve diğer rahatsızlıklar hızla yayılmakta ve bu sorunlar ülkedeki diğer kentlere taşın
maktadır. 

8.1.10. Göç edenler kente geldiklerinde arsa çetelerinin tuzağına düşmektedir. Bu olgu, hem 
göç eden halk için, hem de arazileri yağmalanan devlet için çok önemli bir problemdir. 

8.1.11. Göç eden işsiz gençler büyük şehirlerde gayri meşru işlere yönelmekte, suç örgütleri
nin tuzağına düşmekte, bir kısmı doğal olarak terör batağına malzeme oluşturmaktadır. 

8.1.12. Göçün yönlendirilememesi sonucu kentlerde gettolar oluşmaktadır. Bu oluşum ileride 
toplumsal sorunlar doğuracaktır. Göç alan kentler süratle gecekondularla dolmakta, yapı denetimi 
sağlanamamakta, şehir alt ve üst yapısı yetersiz kalmakta ve sonuçta bu kentler köyleşmektedir. 

8.1.13. Göç alan kentlerin nüfusu aniden şişme göstermiş, bu insanların yerleşimi, iaşe ve di
ğer ihtiyaçları ile kent alt yapısı için küçük yardımlar dışında yerel yönetimlere kaynak sağlanma
mıştır. 

8.1.14. Göçeden insanlara dönük ciddi bir araştırma bulunmamaktadır/Kimin nereden, nere
ye göç ettiği resmen izlenemediği gibi, cinsiyetleri, yaşları, göçten önceki uğraşları v.s. bu insan
ların ihtiyaç ve sorunları devletçe tesbit edilmemiştir. 

Göçeden insanların barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaçları devlet tarafından ele 
alınmamıştır. 
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8.1.15. Göç eden ailelerden, çocukları eğitim çağında olanlar, bu temel haklarından yararla
namazken, göç alan illerde de var olan eğitim altyapısı göç nedeniyle oluşan yığılmayı karşılaya
mamaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayısının artması ile orantılı olarak eğitimin kalitesi düşmektedir. 

8.1.16. Göç edenlerin köylerinde bıraktıkları ev, tarla, bağ ve bahçeleri ile bağlantıları kop
muştur. Bu insanların köyleri ile irtibatlarına çoğu kez ürünlerini toplamalarına, kovanlarını sağ
malarına, odunlarını kesmelerine izin verilmemektedir. 

8.1.17. Yerleşim yerlerinin bu şekilde boşaltılması bölge ekonomisinde büyük kayıplara yol 
açmıştır. Bölgenin hayvansal ve tarımsal üretimi büyük ölçüde düşmüştür. Köyünde üretici olan bu 
insanlar göç ettikleri kentlerde tüketici hale gelmiştir. 

8.1.18. Hükümetlerce telaffuz edilen köye geri dönüş projesi göç edenler tarafından fazla cid
diye alınmamıştır. Zira uygulama gönüllülük temelinde ve gerekli devlet desteği eşliğinde sunul-
mamıştır. Zaten yetkili makamlar tarafından sadece 200 yerleşim biriminin güvenlikli olduğu tes-
bit edilmiş, diğerlerinin güvenlikli olmadığı, köylülerin geri dönemeyeceği belirtilmiştir. Köylüle
rin köylerine geri dönebilmeleri için özellikle geçici köy korucusu olmaları şart koşulmaktadır. Ba
zı köylere geri dönüş ise çevre köylerdeki korucular tarafından engellenmektedir. Tüm bu oluşum
lar zorunlu göçe zorlanan yurttaşların temel haklarının ihlalini derinleştirmektedir 

8.1.19: Güvenliğin sadece askeri tedbirlerle sağlamak mümkün değildir. Bölgedeki insanların 
güvensizlik unsuru olmaktan çıkarılması, onların aş, iş ve itibar sahibi olmaları, genel demokrasi 
koşullarında hak ve hukuklarının korunması, kimliklerine ve insanlık onurlarına saygı duyulması 
ile mümkündür. 

Terörle mücadele etmek, ülkenin bütünlüğünü korumak devletin asli görevidir. Ancak bu böl
gede yaşayan insanların haklarını, hukuklarını korumak da devletin asli görevidir. 

8.2 Sorunların Çözümü için İzlenmesi Gerekli Genci İlkeler 
8.2.1 Yıllardır devam etmekte olan köy boşaltma uygulamalarına derhal son verilmelidir. De

ğişik unsurların sebep olduğu boşaltmalar engellenmelidir 
8.2.2 Boşaltılan ve geri dönüşü mümkün olmayan köy ve mezralar tesbit edilmeli ve gerek

çesi ile beraber ilan edilmeli, yeniden iskan edilemeyecek köylerdeki gayrimenkuller kamulaştırı-
larak bedelleri sahiplerine ödenmeli, hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır. 

8.2.3 Boşaltılan köyler afet kapsamına alınarak, yanan ve yıkılan evler ile hasar gören elekt
rik, içmesuyu, telefon ve okul, cami gibi diğer tesisler devletçe yapılarak, geri dönülebilecek köy
lerin yaşanabilir hale getirilmesi hızla sağlanmalı, köylülerin köylerinde normal, sağlıklı, sürdürü
lebilir bir yaşam ortamına kavuşmaları devlet tarafından sağlanmalıdır. 

8.2.4 Köylerine geri dönmek istemeyenler tesbit edilerek bulundukları ya da yerleşmek iste
dikleri kentte barınma, istihdam, sağlık ve eğitim sorunları derhal çözülmelidir. 

8.2.5 Göçedenlerin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesinde yerel yönetimler ve sivil toplum ku
ruluşları devreye sokulmalı, sorunlarının çözümünde göçedenlerin katkısı ve katılımı sağlanmalıdır. 

8.2.6 Köylere geri dönüş kapsamlı bir destek projesi eşliğinde devlet tarafından teşvik edil
meli; uygulama demokratik bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Herkese geri dönüş konusunda, ken
di özgür iradeleri ve gönüllü tercihleri doğrultusunda serbestçe karar verebilme ortamı sağlanmalı
dır. Bunun için öncelikle, yayla-mera-otlak yasağı, gıda kontrolü gibi uygulamalara son verilmeli
dir. Geri dönüş (korucu olmayı kabul etmek vb.) kısaca, teşvik veya vazgeçirme konusunda her tür
lü (resmi veya gayri resmi) olumsuz ve anti demokratik uygulamalara karşı gerekli tedbirler alına
rak uygulama gerçekleştirilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



- 7 4 -

8.2.7 Bölgede eğitim ciddi biçimde ele alınmalı, yılların kaybını kısmen telafi edebilecek bir 
seferberlik başlatılmalıdır. 

8.2.8 Önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine işlerlik kazandırılmalı, göçedenler sağlık ta
ramasından geçirilmelidir. 

8.2.9 Gerek göçeden insanlarda, gerekse bölgede yaşayan insanlarda yıllardır süren silahlı 
mücadele nedeniyle oluşan psikosomatik rahatsızlıkların ileride korkunç sonuçlar doğurmaması 
için çalışmalar başlatılmalı, kentlere göçeden insanlara sosyal hizmetler götürülmelidir. 

8.2.10 Köye geri dönüşle birlikte bölgenin en önemli geçim kaynağı hayvancılığın tekrar can
landırılması yolunda tedbirler alınmalı. Köyüne geri dönenlere gerekli yardım ve kredi imkanı sağ
lanmalıdır. Mera ve yaylaların İslahı ve kullanımı düzenlenmelidir. 

8.2.11 Bölgede yok olan orman varlığının ekolojik felakete yol açmadan bir an evvel yeniden 
kazandırılması için ağaçlandırma seferberliği yapılmalı, başlatılacak geçici kırsal üretken istihdam 
projesinin katkısı ile bölge insanı bu ağaçlandırmada istihdam edilmelidir. 

8.2.12 İllegal silahlı örgüt ile mücadelede olayın terör boyutu belli bir seviyeye çekilmiştir. 
Ancak yıllardır süren mücadele nedeniyle bölge halkı çok boyutlu zarar görmüştür. Zararların te
lafisi, güven ortamının oluşturulması için ekonomik, siyasi ve.sosyal tedbirler bir an önce devreye 
sokulmalıdır. 

8.2.13 Boşaltılan köylerden kent merkezlerine yerleşen insanlara beceri ve meslek kazandır
mak için Valiliklerce yürütülen çalışma ve projelere merkezden teknik ve mali anlamda ciddi des
tek verilmelidir. 

8.2.14 Bölgedeki hizmet açığını kapatmak ve halkın güvenini kazanmak için bölgeye bilgili, 
tecrübeli, insan sevgisiyle dolu kamu görevlileri gönderilmeli. Bunların gönüllü olarak gitmesini 
sağlayacak önlemler alınmalıdır. Kürt kökenli yurttaşların bölgedeki kamu kuruluşlarında yönetici 
olmalarını engelleyen uygulamalara son verilmelidir. 

8.2.15 Boşaltılan köyler nedeniyle göç eden insanların iskan, istihdam, eğitim, sağlık gibi ih
tiyaçlarının giderilmesi, köy ve kentlerin altyapı ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için böl
gedeki belediyelerin, il özel idarelerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının paylan ar
tırılmalı, Afetler Fonu, Acil Destek Fonu ve diğer sosyal fonların kaynakları münhasıran bölgeye 
kanalize edilmelidir. 

8.2.16 Gerek köylerin iskanında, gerekse oluşturulacak yeni yerleşim yerleri ile ilgili olarak 
GAP İdaresi, Toplu Konut İdaresi gibi birimler etkin şekilde hizmetin organizasyonunu üstlenme
lidir. 

8.2.17 Göç olayının çok ciddi, sosyolojik, psikolojik boyutu olduğu için^göçertilen yurttaşla
rımızın sorunlarına yönelik arayışların, bu sorunu doğuran ana sorunun çözümüne katkı sağlayacak 
doğrultuda olması lazımdır. 

8.2.18 Göç olgusu devam ettiğinden dolayı, göçü izleyecek göç ile ilgili her sahada araştırma 
yapabilecek, TBMM'ni bilgilendirebilecek, sürekliliği olan bir göç komisyonunun olması veya 
Göç Müsteşarlığı veya göç ile ilgili araştırma yapabilecek bir kurumun kurulması düşünülmelidir. 

8.3 Sorunların Çözümü iyin Özel Politikalar 
8.3.1.Köyc Dönüş Projesi 
İsteyenin kendi köyünde yaşamak istemesi en doğal hakkıdır. Silahlı illegal örgütlerin baskı

sı, güvenlik güçlerinin öngörüsü veya genelde güvenlikli-uygun yaşam ortamının kalmaması ne
deniyle "köylerini boşaltmak zorunda bırakılan' yurttaşlarımızın köylerine geri dönmek istemelc-
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ri, hem Anayasa'dan hem de taraf olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinden kaynak
lanan temel haklardır. \ 

Bu amaçla, resmi düzeyde ilk genel çerçevesi ve temel ilkeleri 1995 yılında belirlenen "Köye 
Dönüş Projesi"nin. güvenlikli bölgelerde uygulamaya konularak; evleri yıkılan, ekinleri yakılan, 
köylerindeki yaşamlarından koparılan yurttaşlarımızın "yaşam-barınma-çalışma-sağlık-eğitim" 
gibi temel haklarının ihlaline son verilmesi sağlanmalıdır. 

"Köye Dönüş Projesi'nin uygulama ilkeleri aşağıdaki çerçevede belirlenebilir." 
a. Genci İlkeler 
1. Köye dönüşte zorlama olmamalı, bireyler dönme kararını özgür iradeleri ile baskısız, de

mokratik ortam ve koşullar altında verebilmelidir. 
2. Devlet, ülkenin her yöresinde, yurttaşlarının güvenliğini, resmi güvenlik güçleriyle sağlama 

yükümlülüğü altındadır. Devletin, bu görevini geri plana iterek, teröre karşı mücadeleyi insandan 
boşaltılmış çok "geniş bir coğrafyanın koşullarında sürdürmeyi tercih etme lüksü" olamaz. 

Devlet, yurttaşlarına güvenmek zorundadır; devletin yurttaşı potansiyel suçlu olarak görme 
hakkı yoktur. 

Bu nedenlerle, hangi köylere geri dönüleceğini güvenlik güçleri değil, o köyün nüfusuna da
hil olan yurttaşlar vermelidir. Güvenlik güçlerinin görevi, geri dönülen köyde güvenliği sağlamak; 
diğer kamu kesimlerinin görevi ise mağduriyetlerini gidererek, geri dönülen köyde insani yaşam 
ortamının doğmasına gerekli desteği vermektir. 

3. Geri dönülmesi mümkün olan/olmayan ayırımı yapılırken özellikle yeniden iskan edilebi
lirlik kriterinden hareket edilmeli, bunun dışında güvenliğin sağlanamayacağı vb. gibi bölgenin ya
pısı gereği objektifliğin korunamayacağı nedenler ileri sürülmemelidir. 

4. 10-15 haneden oluşan mezralar, yetersiz olan soyo-ekonomik altyapının iyileştirilmesini, 
kamusal hizmetlerin yurttaşlara gereğince verilebilmesini son derece zorlaştırmaktadır. 

O nedenle yurttaşlarımızın çok ısrarlı talepleri dışında, boşaltılmış olan mezralar, "Köye Dö
nüş Projesi" kapsamına alınmamalıdır. 

Yasal haklarını kullanarak mezralarına geri dönmek isteyen yurttaşlarımızın, maddi kayıpları 
karşılanmalı; ancak orada yerleşmelerini özendirici "destekleme politikaları" kapsamı dışında tu
tulmalıdırlar. Aksine, mezradan göçedenlerin, bağlı oldukları köylere geri dönmeleri, veya "yerle
şim projelerine" katılmaları halinde özendirici "destekleme politikalarından" gereğince yararlandı-
rılmalıdırlar. 

5. Koruculuk sistemi güvenlik kurumumuzun zaafıdır. "Köye Dönüş" projesinde uygulamanın 
koşulu, hiçbir şekilde "korucu olma" baskısına dönüşmemelidir. Koruculuk sistemi "geçici istih
dam projesi" şemsiyesi altında uygulamadan kaldırılmalıdır. 

6. "905 köy ve 2523 mezra"nın, yani toplam 3428 yerleşim biriminin boşaltılması ile 60 
bine yakın haneden 400 bini aşkın yurttaşımızı mağdur eden ve doğrudan ilgilendiren bu sorunun 
çözümünün en önemli ve rasyonel araçlarından birini oluşturan "Köye Dönüş Proje'sinin" şeffaf, 
eşitlikçi ve katılımcı bir süreçte yaşama geçirilerek, uygulamanın en kısa sürede tamamlanması 
sağlanmalıdır. 

7. "Köye Dönüş Projesinin" uygulaması ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere, Başbakan
lık Müsteşarının başkanlığında; 

- Maliye Bakanlığı 
- Hazine Müsteşarlığı 
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- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
- İçişleri Bakanlığı 
- Devlet Planlama Teşkilatı 
- Milli Eğitim Bakanlığı 
- Sağlık Bakanlığı 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
- Orman Bakanlığı 
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
- T.C.Ziraat Bankası ve Halk Bankası 
- Boşaltılan köylerin muhtarları tarafından seçilmiş her ilden 1 'er muhtar 
- TMMOB, T.Tabipler Birliği, T.Barolar Birliği, Sanayi ve Ticaret Odaları, T.Ziraat Odaları, 

İnsan Haklan Derneği, İnsan Hakları Vakfı temsilcilerinden oluşan bir "daimi komite" kurulmalıdır. 
Bu üst kurul en az ayda bir defa toplanarak uygulamayı izlemeli, koordine etmeli, yaşama ge

çirilmesi için gerekli önlemler almalıdır. 
Üst kurul içinden Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında oluşturulacak 12 kişilik "Köye Dönüş 

Projesi İcra ve Takip Komitesi" ise uygulamadan doğrudan sorumluluğu üstlenmelidir. 
Ayrıca her ilde, ilgili il valisinin başkanlığında, il belediye başkanı ve 1 muhtar temsilcinin 

de dahil olduğu, diğer ilgili yerel kamu yöneticilerinin katılımı ile 7 kişilik "Köye Dönüş Projesi İl 
İcra Komitesi" oluşturulmalıdır. 

Bu hususdaki yetki, sorumluluk ve yükümlülükle, bu konuda çıkarılacak Bakanlar Kurulu Ka
rarı ve Yönetmelikler ile belirlenmelidir. 

b. Kamu Kesimince Sağlanacak Destek Politikaları 
1. Köye geri dönecek ve istekli her aileye, "yaşama uyum kredisi" olarak, her hane bazında, 

her yıl TEFE oranında artırılmak kaydıyla aşağıdaki kriterler çerçevesinde hazine kaynaklarından 
%3 faizli, 4 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli kredi olanağı sağlanmalıdır. 

Hane Kişi sayısı Kredi Miktarlara 1997 Yılı Fiyatları İle) 
4 kişiye kadar (4 dahil) 400 Milyon/TL. 
4 kişiden fazla 500 MilyonA^L. 

Yaşama uyum kredisi" uygulaması tüm maddi külfeti hazine tarafından karşılanmak kaydıyla 
T.C. Ziraat Bankası tarafından üstlenilmelidir. 

2. Boşaltılmış olan her konutun, sağlıklı koşullarda yaşanabilir mekanlar olarak onarılması ve
ya yeniden yapılması için, 100 m2 lik sosyal konut standartlarında, "3+1 oda, mutfak, banyo-WC, 
foseptik, elektrik, pis ve temiz su tesisatları"nın inşa ve yapımı için gerekli malzemeler, ilgili aile
lere denetim altında karşılıksız olarak verilmelidir. 

3. Köye geri dönen her aileye isteğine göre 2'şer baş süt ineği veya 15 koyunun karşılıksız ola
rak verilmesi, gerekli finansmanın hazine kaynaklarından karşılanması; Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı tarafından bu konuda gerekli hayvan bakımı ve sağlığı (veteriner) hizmetleri vermesi sağlan
malıdır. 
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4. Düşük faizli besi projesi uygulamasında, öncelik köyüne dönen yurttaşlarımıza verilmeli, 
sözkonusu krediden yararlanacak olanlara, sadece kendi emvallerine dayalı teminat sistemi gelişti
rilmeli, kefalet aranmamalıdır. Geri dönülen köylere ait ve o köylerin bölgesinde bulunan mera ve 
otlaklar, güvenliği sağlanarak kullanıma açılmalıdır. 

5. Köye geri dönen ailelerin, ev ekonomisi faaliyetlerini geliştirebilmeleri için; yöre ve talebe 
göre uygulanmak üzere; 

- Arıcılığa uygun flora yapısının varolduğu bölgelerde , özellikle Ardahan, Muş, Van illerin
de fenni, modern arıcılık için anlı kovan, 

- İpekböcekçiliği için gerekli girdiler, 
- El halıcılığı, kilim veya Siirt battaniyesi üretimi için her istekli aileye, düzenli olarak üretim

de kullanılmak kaydıyla bir tezgahın, mülkiyeti ve bakımı Özel İdarede kalmak şartıyla verilmesi; 
Sümer-Halı A.Ş'nin bu anlamda görev üstlenmek isteyecek diğer özel kuruluşlar ek olarak, üreti
min organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için gerekli yün ve malzeme girdisinin temini ve ürünle
rin pazarlanmasında sorumluluk üstlenmesi sağlanmalıdır. 

Hakkari'de, yöreye has desen ve motifleri ile Zirki ve Herki kilimlerinin dokunması amacıyla 
pilot ailelere yönelik proje hazırlanmış; her dileyene bir kilim tezgahı ve 25 kg yün ipliğin karşı
lıksız, devletçe verilmesi sağlanarak, sürekliliği olan bir gelir ve istihdam alanı yaratılması hedef 
alınmıştır. Son birkaç yıldır özel sektör öncülüğünde başarılı ugyulamalan Şırnak ve çevresinde 
görmekteyiz. 

Keza, 1995 yılında Sümer Halı A.Ş.tarafından hazırlanan proje ile, 122 atölyede 2315 tezgah 
ile 5815 dokumacı istihdam ederek el halısı, kilim ve Siirt battaniyesi dokunması hedef alınarak, 
yoğun.işsizliğin nisbi olarak azalmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu tür uygulamalar artı
rılarak devam ettirilmelidir. 

6. Geri dönen aileler meşe odunu, meşe palamutu, ceviz ve benzeri ürünlerin üretimi ve pazar-
lanması için özendirilmelidir. 

7. Geri dönülen köylerde sağlık evleri ve ilköğretim okullarının onarılarak veya yeniden tesis 
edilerek, eksik kadroları giderilerek hizmete açılmalıdır. 

8. Mezralardan köye göçedecek olanlara, konut, müştemilat, ve ahır inşaatı için gerekli olacak 
arazi ile asgari ölçülerde tarım arazisi "toprak reformu" uygulamaları kapsamında devletçe karşı
lıksız sağlanmalıdır. 

8.3.2. Köy ve Mezraları Boşaltılmış Ancak "Köye Dönüş Projesi" Kapsamı Dışında Ka
lan Yurttaşlarımıza Yönelik Projeler: 

a. Merkez Köy Projesi 
Sosyo-ekonomik nedenlerle, iki veya üç köyün, köylerin biri etrafında veya köylere uygun 

mesafe ve konumda bir alanda merkez köy yapısı altında birleştirilmesi uzun yıllardır tartışılan bir 
konudur. 

Bu uygulama ile ekonomik-sosyal ve kentsel altyapının daha rasyonel şekilde sağlanması 
mümkündür. Ancak bu uygulamanın, mekan ve ulaşım olanakları ile, çekim odağı olma özellikle
ri ile çok iyi araştırıldıktan sonra, gönüllülük temelinde, yeniden yerleşimin maddi ve destekleme 
koşulları "Köye Dönüş Projesi' benzeri çerçevede yaşama geçirilerek gerçekleştirilmesi gerekir. 

(OHAL Bölge Valiliğinin kendi insiyatifi ile merkez köyler için çekim merkezi oluşturabile
cek yerleşim yerleri ek tablo 9'de verilmiştir.) 

b. Çiftlik Projesi 
Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ) tarafından 18 Ocak 1995'de, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkın

ma Fonu'na her aileye bir kaç büyük hayvan, 200 m2 arsa, 50 metrekare betonarme konut olmak 
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üzere 14.000 konutluk (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Bismil, Yüksekova, Tunceli ve Van'da) 
bir uygulama olarak 'Kırsal Yerleşim Projesi" adı altında takdim edilerek 252 Milyon Dolarlık 
kredi desteği talep edilen Çiftlik Projesi bugüne değin farklı boyutları ile tartışma konusu olmuştur. 

Proje "Köye Dönüş" ve "Merkez Köy" projelerinden bağımsız olarak adeta boşaltılmış olan 
köy ve mezralar için tek seçenek olarak sunulmuş olması nedeniyle, çok kere "zorunlu iskan" uy
gulaması olarak değerlendirilmiştir. Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'nun kredi talebini 
1995 yılında geri çevirmesinin gerekçesi de bu çerçevededir. 

1995 yılında KOİ tarafından geliştirilen Çiftlik Projesi'nde (Kırsal Yerleşim Projesi) sulu ara
zide 30 ve 50'şer dekarlık çiftlikle, kuru arazide ise 75 ve 120'şer dekarlık çiftlikler olarak plan
lanmıştı. 

TABLO IX 
OHAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN BELİRLENMİŞ OLAN CAZİBE YERLERİ 

ILI 

BATMAN 

BİNGÖL 

BİTLİS 

DİYARBAKIR 

HAKKARİ 

MARDİN 

MUŞ 

CAZİBE MERKEZİ OLABİLECEK 
YERLEŞİM YERLERİ 

Merkez Kuyubaşı Köyü 
Merkez Binatlı Köyü 
Merkez Demirbilek Köyü 
Beşiri Işıkvcrcn Köyü 
Merkez Ilıcalar Köyü 
Merkez Sancak Köyü 
Genç Sevri Bucağı 
Merkez Yolalan Beldesi 
Ahlat Ovakışla Beldesi 
Mutki Meydan Köyü 
Bismil Tepe Köyü 
Dicle Kocaalan Köyü 
Eğil Kalkan Köyü 
Ergani Şölen Kasabası 
Silvan Bağdcre Köyü 
Merkez Geçindi Köyü 
Yüksekova Escndere Beldesi 
Çukurca Çığlı Köyü 
Dargeçit Ortaca Köyü 
Nusaybin Girmeli Köyü 
Derik Derinsu Köyü 
Merkez Kızılağaç Beldesi 
Muş Üçevlcr Köyü 
Varto Çaylak Beldesi 
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İLİ CAZİBE MERKEZİ OLABİLECEK 
YERLEŞİM YERLERİ 

SİİRT Baykan Ziyaret Köyü 
Eruh Bağgöze Köyü 
Eruh Bilgili Köyü 

ŞIRNAK Merkez Akçay Köyü 
Merkez Kumçatı Köyü 
Uludere Ortabağ Köyü 
Güçlü Konak Fındık Köyü 

TUNCELİ Merkez Çiçekli Köyü 
Pülümür Hasangazi Köyü 
Mazgirt Akpazar Köyü 

VAN Başkale Albayrak 
Çatak Büyükağaç 
Gevaş Aladüz 
Gürpınar Kırkgeçit 
Gürpınar Yalınca 

Proje maliyeti, arazi, arazi geliştirmesi (altyapı), konutların inşaatı, diğer yatırım ve işletme 
sermayesi gereksinimini de kapsayacak çerçevede, bütüncül bir anlayışla ele alınmıştı. Bu anla
yışla, 616,6 Milyon Dolar olarak belirlenen toplam proje bedelinin; 

- %40'ının kredi olarak, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu 

- %7,5'inin çiftçiler 
-%52,5'unun ise kamu kesimi fonları tarafından finanse edilmesi öngörülmüştür. 

Konut ve çiftlik arazisinin kamulaştırılarak isteklilere tahsisini öngören "Çiftlik Projesi', an
cak, gönüllülük temelinde uygulanması ve ilgili yurttaşlarımıza "Köye Dönüş Projesi" ve o anla
yışla "Merkez Köy Projesi" seçenekleri öncelikli olarak sunulması halinde anlam ve geçerlilik 
kazanabilir. 

Tabiatıyla, Çiftlik Projesi, özellikle, hayvancılık, sebzecilik, seracılık ve ev ekonomisi uygu
lamaları ile beraber yaşama geçirilmesi halinde başarıya ulaşabilir, boşaltılan köylerinden kopar
tılan yurttaşlarımıza daha kaliteli ve verimli yaşam ortamı sağlayabilir. 

8.3.3- Kentte Yerleşim Projeleri 
Boşaltılan köy ve mezralardan kentlere göçedip, sonra köyüne, kırsal kesime dönmek iste

meyen yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının kent çevresinde veya merkezinde sağlanması dev
letin bu yurttaşlarına karşı bir temel görevidir. 

Bu kapsamda iki tür proje uygulaması düşünülebilir: 
a. Kent İçi ve Çevresi Toplu Sosyal Konut Projeleri 
Boşaltılan köy ve mezralarından kent merkezlerine göçederek kapıları geçmişe, zorunluluk 

veya tercih sonucu kapatarak kentte yaşamayı yeğleyecek olan yurttaşlarımızın, barınma ihtiyaçla
rının karşılanması da kamunun temel sorumluluk alanıdır. 
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Geçmişte Toplu Konut İdaresi geliştirdiği bir dizi proje arasından üç adedini, Diyarbakır (Şıl-
be) 2050 konutluk olarak, Şırnak'ta 450 konut olarak ve Hakkari'de 410 konutluk "Sosyal Toplu 
Konut Projesi" olarak gerçekleştirdi. Ancak bu uygulama kesinlikle boşaltılan köy ve mezraların
dan kente gelip yerleşen yurttaşlarımıza yaramadı. Zira, bu uygulama uygun fiyatla herkese satıla-
bilen sosyal konut projesine dönüştü; bu niteliği ile de spekülatif yatırımcıların veya kamunun loj
man ihtiyacının ilgi odağını oluşturdu. 

Oysa, boşaltılan köy ve mezralar nedeniyle, kırsal kesimdeki yaşamlarından kopartılan ve ken
te yerleşen yurttaşlarımıza, "karşılıksız olarak" veya "asgari %75 düzeyinde kamu sübvansiyonu 
ve gerisi 20 yıl vadeli, %3 faizli kredi" koşulu çerçevesinde konut olanağı sağlanması, bu yurttaş
larımız açısından bir hak, devlet açısından da bir görevdir. 

Doğal olarak, kente yerleşme tercihi içinde olan yurttaşlarımız, sosyal devletin kendilerine 
sağlamakla yükümlü olduğu ve tüm yurttaşlara eşitlik içinde verilmesi gereken kamusal hizmetler
den yararlanırken, devletten bunlara ek farklı ayrıcalıklar beklentisi içinde olmamalıdırlar. 

Toplu Konut İdaresi, halen bölgede 50 bin konutluk "Sosyal Toplu Konut Projesi" uygulama
ya elverişli arsa stokları bulunduğunu belirtmektedir. Toplu Konut İdaresi, bu amaçla Dünya Ban
kasından sağladığı uygun'koşullu 10 bin konutluk krediyi öncelikle boşaltılan köy mağduru olup, 
kentte kalmaya kararlı olan yurttaşlarımızın gereksinimlerini karşılamaya yöneltmelidir. 

b. Kent Çevresinde Kırsal Nitelikli Geçici Sosyal Konut Projesi 
Boşaltılan köy ve mezraların mağduru olan yurttaşlarımıza verilen sınırlı kamu desteği arasın

da, kent merkezlerine göçedenler için uygulamaya koınılan, "Kent Çevresinde Kırsal Niteliklli Ge
çici Sosyal Konut Projesi" OHAL Bölge Valiliğinin koordinatörlüğünde, Acil Destek Fonu kay
naklarıyla uygulanan bu proje kapsamında, 1994-1995 yıllarında 367,4 Milyar/TL toplam maliyet
li 5524 adet konut yapılmıştır. Bu projenin uygulaması, daha sınırlı boyutlarda, günümüzde de de
vam etmektedir. 

Kent çevresinde, çok yetersiz standartlarda inşa edilen, ancak geçici konaklama ihtiyacını kar
şılayabilecek konumdaki bu konutların çoğunda, altyapı sorunları hala çözümlenememiş durumda
dır. Her bir konutta yerleşik nüfusu yaklaşık, 40-50 metrekarelik iç mekana göre çok kalabalık olu
şu sağlıklı yaşam ortamı sağlanmasını olanaksız kılmaktadır. 

OHAL verilerine göre, 1994-1995 yılı inşaat fiyatlarıyla, ortalama 68 Milyon/TL maliyetli bu 
konutların, sürekli barınmaya elverişli olmamaları nedeniyle sürdürülmesinde yarar yoktur. 

Eğer bu kapsamda yapılmış olan konutların kalıcı barınma mekanlarına dönüştürülmesi düşü
nülmekte ise, bu konutlarda oturmakta olanların görüşlerini de dikkate alarak bu konut ve yerleşim 
merkezlerini gerçekten sağlıklı şekilde yaşanabilir mekanlara dönüştürmek için gerekli ek onarım 
ve yatırımların kamu eşgüdümü ve kaynaklan ile gerçekleştirilmesi zorunludur. (Tablo: 8) 

8.4 Genel Politikalar 
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 15.08.1984 - 01.09.1997 tarihleri arasında Güneydoğu Ana-

doluda teröre karşı sürdürülen mücadele sürecindeki zayiatın ağır tablosu aşağıda özetlenmiştir. 
ÖLÜ YARALI TOPLAM 

Siviller 3 965 4 540 8 505 
Güvenlik Güçleri 4 389 8 768 13 157 
Örgüt Mensupları 14 836 399. 15 235 
TOPLAM 23 190 13 707 36 897 

İç barıştaki bu kanama her boyutu ile artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Yıllardır de
vam etmekte olan bu soruna, devletin bugüne değin sadece bir güvenlik sorunu olarak yaklaşmış 
olması, sorunun demokratik haklar, hukukun üstünlüğü, eşitlik, kimlik, kültür, sosyo-ekonomik ge
lişme boyutlarını yeterince gündeme getirmemiş olması sorunu adeta çözümsüzlük düzeyine taşı
mış; Türkiye'nin iç ve dışta tüm sorunların kaynağını oluşturmuştur. Bu nedenlerle: 
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8.4.1 Sivil İradenin Öne Çıkartılması... Çözüm TBMM iradesi çerçevesinde oluşturulmalı
dır. Çözümün sorumluluğu siyasi kadrodadır 

b. Çözüm sivil toplum katmanları ve örgütlerinin katılımı ile açık, özgür ve özgün olarak tar
tışılmalı; ülkenin tüm insanlarının ağırlıklı olarak katılacakları kamuoyu oluşumunun önü açılma
lıdır. 

8.4.2 Barış Projesi. 
a. Silahlı illegal örgütlere ödün vermeden, çatışma ortamının ve iç banşda kanamanın sona er

mesinin sağlanması; ülkenin her yöresinde, her etnik kökenden, her kültür kümesinden insanları
mız arasında hoşgörü, barış ve dayanışma ortamının yaratılması, 

b . İç banşda kanamanın devam etmesini körükleyen, bu süreçten çıkar sağlayan lobinin, dev
let içinde ç^Ieie^mejıin. çökertilmesi, 

c. Düşünceyi ifade etmekten ve yataklık yapmaktan kaynaklanan tüm suçlamaları kapsayan fi
iller nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin,affjni öngören yasal düzenlemenin yapılması, 

8.43 Demokratikleşme Projesi 
a. Taraf olduğumuz dış hukukun ve hukukumuza aktarılması sağlanmalı; Anayasa çoculcu, 

özgürlükçü, katılımcı demokrasi ile çelişkili, yasakçı maddelerden arındırılmalıdır, 
b . OHA^ uygulamasının sona erdirilmesi, 
c. Hukuk önünde eşitlik anlayışı çerçevesinde, her türlü temel hak ve özgürlüklerin ihlalleri

nin önünün alınması, 
d. Hukukun üstünlüğü, vargının bağımsızlığı ve yargının hızlı işlemesi sağlanarak, yörede tı

kanmış görüntü arzeden hukuk sistemine işlerlilik kazandırılması: hak arama yollarının açılması, 
e. Savunma suçlama ile başlar "ilkesi çerçevesinde, suçlanan her kişinin, sorgulamanın her 

aşamasında avukat isteme, müdafi desteğinden yararlanma hakkının Devlet Güvenlik Mahkemesi 
sorumluluğu altındaki konulan da kapsaması; CMUK' da bu konuda gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

f. Faili meçhul siyasi cinayetlerin aydınlatılması için gerekli duyarlılık ve çaba ortaya konma
lıdır. 

g. Köy koruculuğu, geçici istihdam projesi şemsiyesi altında tasfiye edilmelidir. 
h. Bölgedeki çatışmanın sürmesinden iç barışın kanamasından beslenen, bundan yarar sağla

yan lobinin çökertilmesi ve tasfiyesi sağlanmalıdır. 
ı. Bölgede görev yapmakta olan özel timin, terörle mücadele süreci içinde yıpranmış olması 

ve radikal siyasetle özdeşleşmiş görüntüsü altında güvenlik gücü olarak etkinliğini yitirmiş olması 
nedenleri ile, özlük hakları korunmak kaydıyla bu görev alanlarından derhal geri çekilmesi, reha
bilitasyona tabi tutulması, 

i. "Etnik duyarlılıklara demokratik çözüm " anlayışı ve çoğulcu demokrasi" ilkeleri çerçeve
sinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve resmi dilin türkçe olması gibi, Anayasamızda laik Cum
huriyetimiz için öngörülen, tüm yurttaşlarımızın gönülden benimsediği ve tartışılamaz nitelikli 
olan temel değerler kapsamında; 

Kültür mozayiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ye köken farklılıklarının alt kim
lik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağlamda kurt 
kimliği tanınmalı, yurttaşlarımızın, kendi anadillerinde, bu arada kürtçe özel eğitim, özel radyo, 
özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı, kendi kültür, gelenek ve folklorlarını 
korumak ve geliştirme, çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden, 
her kökenden, her inançtan, her etnisiteden yurttaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaş
lığını öngören üst kimlikde kucaklaşmaları sağlanmalıdır. 
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8.4.4 Bölgesel Sosyo-Ekonomik Projesi 
a. GAP'ın, uç hizmet alanlarında ilgili yurttaşlarımızın katılımı ve demokratik kooperatifçili

ğin öncülüğü çerçevesinde, "sosyal ve ekonomik entegre kalkınma projesi" olarak hızla tamamlan
masının sağlanması, 

b. Doğu Anadolu illerini kapsayacak Doğu Anadolu Sosyal ve Ekonomik Entegre Kalkınma 
Projesi" (DAP) nin de, GAP için öngörülen eşitlik, açıklık, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde yaşa
ma geçirilmesi, 

c. Öncelikli ve ağırlıklı olarak GAP bölgesi ve Güneydoğu sınır bölgesindeki mayınlı arazinin 
temizlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi temel alınarak, toprak ve tarım reformu, demokkra-
tik kooperatifçilik öncülüğünde gerçekleştirilmelidir. 

d. İlk aşamada yüzbin, ikinci aşamada ikiyüz bin kişiye geçici istihdam olanağı sağlayacak, 
beş yıl süreli, geçici nitelikli" Kırsal Kesim Üretken îş Projesi" uygulamasına geçilmelidir. 

e. Atıl halde durmakta olan Kamu ve Özel kesime ait yüzlerce sanayi, tesisinin işletmeye alı
nabilmesi için "Üretim Rehabilitasyon Projesi'nin", bir Devlet Bakanının eşgüdümünde hızla ya
şama geçirilmesi sağlanmalıdır. 

f. Yörede yatırım yapacak olan sanayici ve girişimcilere, mevcut kural ve uygulamaların eki 
ve ilerisinde fiilen özendirici teşvikler sağlanmalı; teşvik uygulamaları çok sıkı olarak denetlenme-
lidir. 

g. Zorunlu ilköğretimden sonra meslek sahibi olamamış kişileri ilgi, istek ve yetenekleri doğ
rultusunda eğiterek verimliliği artırmak, gelirlerini iyileştirmek, meslek elemanı yetiştirmek, istih
dam imkanı ve kolaylığı sağlamak için 14-44 yaş arası hedef kitleye yönelik "Beceri Kazandırma 
ve İstihdamı Geliştirme Projesi" yaşama geçirilmelidir. 

h. Bölgede üretimin gelişmesi ve yeni iş olanaklarının yaratılması amacıyla, özellikle doğal 
kaynakların geliştirilmesini temel alan fabrikaların, Kamu Kesimi tarafından veya kamu kesimi ön
cülüğünde kurulmasında tereddüt edilmemelidir. Bu anlayışla, tüm kalkınmada öncelikli yörelerde 
ve dolayısıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevcut kamu tesislerin özelleştirilme
si durdurulmalı; bu konuda atılmış olan adımlar denetlenmeli; halen özelleştirilmiş olan işletmele
rin üretime katılmaları sağlanmalı, gerekli önlemler alınmalıdır. 

i. Sınır ticaretine daha çok serbestliğin sağlanması; ancak, zaman zaman Devlet unsurları ile 
iç içe görüntüler veren mafya yapılanmasının kırılması sağlanmalıdır. 

i. Bölgedeki yerel yönetimler mali açıdan desteklenmeli; mevcut borç ve bütçe açıklan hazi
ne kaynakları ile kapatılarak tahkim edilmelidir. 

j . İşsizlik sigortası uygulaması öncelikli olarak bölgeden başlamalı; yöre insanının sosyal gü
venlik kapsamına alınmasına ağırlık verilmelidir. 

k. Bölgeler arası gelişmede eşitsizliğin üniversitelere girişte yaratmakta olduğu haksızlıkları 
bir ölçüde giderebilmek için, illere nüfusları bazında kontenjan tanınmalı; köylerini zorunlu olarak 
terketmiş olan ailelerin çocuklarına üniversiteye girişte, beş yıllık bir süre için, özel kontenjan ay
rılmalıdır. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Seyyit Haşim Haşimi Sebgetullah Seydaoğlu Algan Hacaloğlu 

Diyarbakır Diyarbakır İstanbul 
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Kâtip Üye Üye 
Saffet Kaya Hüsamettin Korkutata Zeki Ertugay. 

Ardahan Bingöl Erzurum 
(Köye dönüş projesi raporun (Raporun bazı ifade, 

ana unsuru değildir.) tespit ve değerlendirmelerine 
muhalefet şerhim olacaktır.) 

Üye Üye Üye 
Cihan Yazar Ahmet Alkan Mustafa Bayram 

Manisa Konya Van 
(Muhalefet şerhim ektedir.) (Muhalefet şerhim ektedir.) 

Üye Üye Üye 
Hüsnü Sıvalıoğlu Hüseyin Yıldız Metin Işık 

Balıkesir Mardin İstanbul 
(Muhalefet şerhim ektedir.) (Son toplantıya katılamadı. 

Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Erdoğan Toprak 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim ektedir.) 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ SIVALIOĞLU'NUN MUHALEFET ŞERHİ 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşalan yerleşim birimleri nedeniyle göç etmek zorunda ka

lan vatandaşlanmızın sorunlarım araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
oluşturulan komisyonun yeni katılan bir üyesi olarak görüşlerimi aktarmak istiyorum. 

Komisyon baştan beri olayı geniş kapsamlı tutmuş göç olgusu yerine özellikle Güneydoğu so
rununu incelemeye başlamıştır. Buradan hareket edildiğinde göç olgusunun ortaya çıkmasına dev
letin sebep olduğu yaklaşımı belirginleşmiştir. Bu görüşe katılmıyorum. Güneydoğuda durup du
rurken ortaya çıkan terör olayını devlet başlatmamıştır. 

Ülke bütünlüğünü hedef alan bu terörist faaliyetlerin nasıl çıktığını herkes çok doğru bir şekil
de ortaya koymalıdır. Karşılıklı çatışmanın doğal sonucu ateş arasında kalan masum halk göç et
mek zorunda kalmıştır. Ve sağlıksız bir göç oluşmuştur. Can güvenliği, mal güvenliği sağlanama
yan yerde elbette göç olacaktır. 

Bütün mesele olaya doğru teşhis koymaktır. Objektif olmaktır. 1990'dan sonra hızlanan göç
le yeterli destek ve imkânlar göç eden insanlarımıza sağlanmamıştır. Eğitim, sağlık, beslenme ve 
geçim sorunları halledilemeyen vatandaşlarımız mağdur edilmişlerdir. Burada gerçekçi ve doğru 
tespitler vardır, ama artık bu meseleler çeşitli gruplar ve basın tarafından istismar edilmemelidir. 

Göç edenlerin istek ve ihtiyaçları çok dikkatli analiz edilip ona göre" davranılmalıdır. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da kendi örf, adet ve ananeleri ile yaşayan, dillerini özgürce kullanan insan
larımızın, ülkenin bir çok bölgesine kıyasla daha iyi imkânlara sahip alanları olması mutluluk ve
ricidir. 

Anayasal ve insan haklarına dayalı haklı isteklerin olağanüstü durumlarda zedeleneceği aşi
kârdır. Şu anda göç etmiş ve köyüne dönmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak, yıkılan 
ve zaman içinde yok olan evlerin yapımında aynî ve nakdî yardımda bulunmak devletin temel zo
runlu görevi olmalıdır. 

Bu görüş ve düşüncelerimi komisyonun bilgilerine sunuyorum. 
14.1.1997 

Hüsnü Sıvalıoğlu 
Balıkesir 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ ZEKİ ERTUGAY'IN MUHALEFET ŞERHİ 
Raporda ifade edilen bir kısım görüş, tespit ve önerilere katılmıyorum. Muhalefet ettiğim hu

susların haricinde raporun bir çok yerinde geçen aynı anlamdaki görüş, tespit, öneri ve ifadelere 
de katılmadığımı belirtmek istiyorum. 

1. Raporun 64 üncü sayfasında "V- Konunun İnsan Hakları ve Hukuksal Boyutu" başlığı al
tında 1 inci paragrafta ifade edilen "Güvenlik güçlerinin bir bölümünün zaman zaman şiddet bo
yutlarına ulaşan gereksiz ve kuralsız baskısı altında bunalan yurttaşlarımız" tarzındaki görüş ve 65 
inci sayfasındaki 2 nci paragrafında yeralan "yöredeki 11 ilin kırsalındaki 3 500'e yakın köy ve 
mezralarda konutları kapatılan, işledikleri ve yaşadıkları topraklarından kopartılarak göçe zorlanan 
bu yurttaşlarımız" ifadesi, yine 4 üncü paragrafta "idare ve güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesin
de keyfiliğin ve kuralsızlığın hatta hukuksuzluğun önünün çoğu kez alınamaması" ifadeleri gerçek
leri yansıtmadığından katılmıyorum. 

Raporun 65 inci sayfasında konunun anayasal boyutu ele alınarak, anayasanın 2, 20, 21, 35, 
36, 40,42,46,57 nci maddelerine atıf yapmıştır ve bölgede cereyan eden göç nedeniyle sanki bu 
maddeler tamamen ihlâl edilmiştir şeklinde bir anlayış ortaya konulmaktadır. Yine konunun gerek 
dış hukuk boyut ve gerekse Avrupa İnsan Hakları yargı boyutu açısından ele alınarak devletin bir 
nevi bu haklan ihlâl ettiği şeklindeki yargıya varılmıştır. Halbuki bölgeden olan göç % 35'i eko
nomik ve sosyal sebeplerle, % 40'ı terör örgütünün baskıları sonucu kendi istekleriyle, % 20'si ise 
terör örgütünün yarattığı korku ve tedirginlik sonucu, sadece % 5'i can ve mal güvenliği sebebiy
le, idarî makamların gördüğü zaruret üzerine gerçekleşmiştir. Bu nedenle raporun bu kısmındaki 
tespit ve değerlendirmeler objektif olmayıp siyasî ve ideolojiktir. Bu görüşlere katılmıyorum. 

Raporun 81 inci sayfasında "VIII- Sonuç ve Öneriler" kısmında, sorunun tespit ve çözümü için 
gerçekçi, isabetli ve müspet tespitler yapılmış olmakla birlikte, son derece haksız, yanlı, idelolojik 
ve siyasî değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu değerlendirmelere katılmıyorum. Katılmadığım ifade 
ve görüşler aşağıda gösterilmiştir. 

83 üncü sayfa 8.1.4. fıkrası "Abartılı güvenlik konsepti çerçevesinde Güneydoğuda geniş bir 
coğrafyanın boşaltılarak, aktif hareket haline getirilmesi nedeniyle güvenlik birimlerince uygula
nan çok sayıda köy ve mezranın zorunlu boşaltılması, OHAL kapsamındaki yetki çerçevesinde ya
pılmamıştır." 

8.1.5. fıkrası "Köy boşaltılması hukukî çerçevede yapılmadığından, köylerini boşaltan insan
ların güvenli bir yere yerleştirilmesinde, iaşe ve iskânlarında devlet bir sorumluluk üstlenmemiş ve
ya son derece isteksiz davranmış, iskân kanununun hükümleri uygulanmamıştır." 

8.1.19. fıkrasında "Bölgedeki insanlarının kimliklerine ve insanlık onuruna saygı duyulması" 
ifadesi, 

85 inci sayfada 8.2.14. fıkrasında "Kürt kökenli yurttaşların bölgedeki kamu kuruluşlarında 
yönetici olmalarını engelleyen uygulamalara son verilmelidir." ifadesi, 

94 üncü sayfada 8.4.2. Barış Projesi adı altında 
b) "İç barışta kanamanın devam etmesini körükleyen bu süreçten çıkar sağlayan lobinin dev

let içinde çeteleşmesinin çökertilmesi" ifadesi, 
c) "Düşünceyi ifade etmekten ve yataklık yapmaktan kaynaklanan tüm suçlamaları kapsayan 

fiiller nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin affını da gören yasal düzenlemenin yapılması" önerisi 
Raporun 95 inci sayfasındaki paragrafında ortaya konan "Etnik duyarlılıklara demokratik çö

züm "anlayışı ve çoğulcu demokrasi" ilkeleri çerçevesinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve res
mî dilin Türkçe olması gibi, Anayasamızda laik Cumhuriyetimiz için öngörülen, tüm yurttaşlarımı
zın gönülden benimsediği ve tartışılamaz nitelikte olan temel değerler kapsamında; 
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Kültür mozayiğimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ve köken farklılıklarının alt kim
lik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağlamda kurt 
kimliği tanınmalı, yurttaşlarımızın, kendi anadillerinde, bu arada kürtçe özel eğitim, özel radyo, 
özel televizyon, yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı, kendi kültür, gelenek ve folklorlarını 
korumak ve geliştirme, çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden, 
her kökenden, her inançtan, her etnisiteden yurttaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaş
lığını öngören üst kimlikde kucaklaşmaları sağlanmalıdır." 

Demokratikleşme projesi adı altında çözüm olarak ortaya konan bu görüş ve öneriye katılmak 
asla mümkün değildir. Öngörülen bu yaklaşım göç sorununun gerçek nedeni olamaz. T.C. Devle
tinin Uniter yapısını ve millî devlet ilkesini tahrip etmeye yönelik bir görüşe katılmak.mümkün de
ğildir. Sorun, kimlik sorunu, kültürel haklar sorunu değildir. Zaten bölge halkının da böyle bir so
runu yoktur. Türk milleti ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan inancı 
ve kökeni ne olursa olsun herkesi kapsamakta ve herkese yetmektedir. Hâl böyle iken raporda ye-
ralan bu ifadeler; bölücü örgütlerin kullandığı ayrımcılığa mesnet teşkil eden ifadelerdir. 

Raporda, yeralıp ta burada ifade edemediğim ancak yukarıda sıraladığım tespit ve önerilere 
paralellik arzeden ifadelere katılmıyorum. 

Raporda, hem bölge için hem de ülkemiz için millî bir felaket halini almış olan göçün, sadece 
tetöre endeksli olarak ele alınması, gerçek sosyal ve ekonomik nedenlerinin ikinci plana atılması, 
konunun sadece siyasî bir bakışla ortaya konulması düşüncesine katılmıyorum. 

Üzerinde durulacak husus sosyal bir felaket olan göçün önlenmesidir. Bölgede göç, terörün ol
madığı yıllarda da var olmuştur. 1940'lı yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de terörün olmadığı dönemlerde de en önemli sorunlardan biri hep göç olmuştur. Halihazırda böl
gede terör olayının olmadığı yörelerde de göç ciddi bir problemdir. Bu nedenle soruna idelolojik 
yaklaşımlardan uzak sosyal ve ekonomik tedbirler açısından yaklaşmak gerekmektedir. 

Zeki Er tugay 
Erzurum 

KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET ALKANTN MUHALEFET ŞERHİ 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle, göç eden Yurttaşla
rımızın Sorunlarının Araştırılarak, Alınması Gereken Tedbirlerin tespit edilmesi amaciyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu (10/25) Raporuna ilişkin muhalefet şerhim aşağıdadır. 

1. Raporun önerileri bölümü 1 inci maddede ifade edilen "devam eden köy boşaltma işlemle
rine derhal son verilmelidir" ibaresinin keyfi olarak köy boşaltıldığı anlamına katılmıyorum. Köy 
boşaltması PKK terörüne karşı vatandaşın güvenlik problemi ile başlar. 

2. Raporun "Devlet yurttaşlarına güvenmek zorundadır. Devletin, yurttaşı potansiyel suçlu 
olarak görme hakkı yoktur" ibaresinde, haksız ve ağır suçlamaya katılmıyorum. 

T.C. Devleti, vatandaşının, bütün Türkiye'de güvenliğini sağlama gayreti içindedir. Ona gü
venir ve inanır. İstisna teşkil eden aksi tavırlar, genele teşmil olunamaz. 

3. Köye Dönüş Projesi mentalite olarak köylü nüfusu teşvik ve kırsal yapıyı koruma mantığı 
ile hazırlanmıştır. Boşaltılan köylerle ilgili teşviklerin birinci amacı, "Yeni Göç" hareketine yöne
lik olmaktan ziyade, göç eden nüfusun şu an yerleştiği yörede üretken hale getirilmesine yönelik 
olmalıdır. Bu aynı zamanda, kırsal ağırlıklı bir toplum yapısından, kentli ağırlıklı bir toplum yapı-
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sini teşvike projesine harcanacak kaynaklan, "Göç etmiş ve boşaltılmış köyler" orijinli nüfusa tah
sisi halindede daha verimli ve faydalı bir iş yapılmış olacağı kanaatindeyim. 

Bu konuda özellikle köyde kalan ve üretime katılmayan alanlarda ortaya çıkan bir "tanımsız-
Iık" problemi yaşanmaktadır. Bu alanların da kamulaşürılarak, ilgili bakanlıkların denetim ve üre
tim alanı olarak değerlendirilmesine imkân hazırlanması yönünde olacaktır. Bu yolla sorgulanacak 
kaynaklar da, göç eden nüfusun, kasaba' ilçe veya kentlere entegrasyonuna katkıda bulunacaktır. 

4. Kentsel alanlarda kalmak isteyenlere yönelik toplu konut uygulaması anlayışı yeniden göz
den geçirilmelidir. Bu ailelere tip konutlar yapmak yerine, planlı arsa sunmak ve ailenin işgücü, ki
şisel katkı ve ucuz yöresel malzeme imkânlarını devreye sokabileceği ölçüde maddî destek sağlan
ması hem daha "kullanılabilir ve kalıcı" konutlar yapılmasını sağlayacak, hem de konutlar daha 
ucuza yapılabilecektir. Yani aynı kaynak ile daha çok ailenin yöre şartlarına uygun konut edinme
si sağlanacaktır. 

Raporun Demokratikleşme Projesi başlığında ortaya konan önerilerim; 
- Araştırma komisyonunun amacı ile etkin bağlantısının kurulmasında güçlükler vardır ve 

ideolojik bir yaklaşımı yansıtmaktadır. 
- Bu önerilerin hemen tamamı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin genel güvenlik tercihleri ile 

ilgilidir. Bu makro hedefleri gözetmeyen önerileri, problemin çözümüne katkıda bulunmaktan çok, 
ideolojik tercihleri yansıtmaktadır. Bu yaklaşımın komisyonun raporunun bütününe hâkim olduğu 
izlenimi, kişisel kanaatimce raporun kendisinden beklenen sonuçları vermesine mani olmuştur. Bu 
yönüyle rapor, esasen bütünü ile kabul edilebilir olmaktan uzaktır. 

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da gerek yıllardır uygulanmakta olan GAP ve gerekse terör 
olayları sebebi ile hızlı bir "Yeniden Yapılanma" sürecine girilmiştir. Boşaltılan köylerle ilgili alı
nacak tedbirleri de bu yeniden yapılanma sürecinin önemli araçlarından biri olarak kabul etme 
mecburiyeti vardır. Bu yeniden yapılanma tercihleri, yöreye özel sapmaları ihtiva etmekle beraber, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel tercihleri ile uyumlu olmak mecburiyetindedir. Güneydoğu ve Do
ğu Anadolu içinde, sanayii ve hizmet ağırlıklı bir toplum yapısı çağdaş, modern ve büyük tarım iş
letmelerinden oluşan ama az sayıda nüfusun çalıştığı modern bir tarımsal yapıdan oluşmalıdır. Bu 
temel yapıya gidişi geciktiren her türlü tedbir, yöre insanına yapılacak en büyük kötülük olur. Çün
kü yörede bu süreç başlamıştır. Biz istesek de, istemesekte bu gelişme devam edecektir. Tarihin 
hükmünü icra etmesi mukadderdir. Bizim görevimiz bu doğru hedefe varacak sürece olumlu kat
kıda bulunmak ve zor meşakkatli geçen "Geçiş Dönemini" kısaltmaya çalışmaktır. Bu bakımdan 
"Bölgesel Kalkınma Projesi" kendi başlığından beklenen yaklaşımdan uzaktır. 

Ahmet Alkan 
Konya 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN TOPRAK VE MANİSA MİLLETVEKİLİ CİHAN 
YAZAR'IN MUHALEFET ŞERHİ 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları
mızın sorunları araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan (10/25) 
Meclis Araştırma Komisyonu raporuna aşağıdaki nedenlerle muhalifiz. 

1. Raporun hazırlanması aşamasına gelinirken ön rapor olarak yazılıp tarafımıza dağıtılan ön 
rapordaki tespitler imzaya sunulan esas raporda değiştirilmiştir. 

2. Raporun 8.3.4 demokratikleşme projesi başlığını taşıyan bölümünde I fıkrasında ifade edilen : 
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"Kültür mozağimizin zenginliğini oluşturan tüm etnik, inanç ve köken farklılıklarının alt kim
lik arayışlarının önündeki yasal, kurumsal veya toplumsal engeller kaldırılmalı; bu bağlamda kurt 
kimliği tanınmalı, yurtdaşlarımızın kendi ana dillerinde bu arada kürtçe özel eğitim, özel radyo, 
özel televizyon yazılı basın kurabilmelerinin önü açılmalı kendi kültür gelenek ve folklorunu ko
rumak ve geliştirmek çoğulcu demokrasi koşullarında yasal güvenceye alınmalıdır. Her yöreden 
her kökenden her inançtan her etnisiteden yurtdaşlarımızın Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurtdaşlı-
ğını öngören üst kimlikte kucaklaşması sağlanmalıdır." 

şeklindeki beyana ve rapor içerisindeki aynı mealdeki ifadelere asla katılmıyoruz. Çünkü, De
mokratik Sol Partinin ulus kavramında ve milliyetçilik anlayışında ırk ve soy ayırımcılığında din 
ve mezhep ayırımcılığının da bölgeciliğinde yeri yoktur. Kaldı ki, Türkiye bağlamında Türk adı bir 
ırkın değil değişik ırklardan ve soylardan gelen değişik din ve mezheplere bağlı olan ama yüzyıl
lar önce bu topraklarda kaynaşıp bütünleşmiş olan tüm insanların birarada oluşturdukları bir ulu
sun adıdır. 

Kökenleri ne olursa olsun hepsi bu ülkenin bu toprağına kök salmıştır ve o köklerden Türk ulu
sunun sağlam çınarı yükselmiştir. 

Demokratik Sol Partinin gözönünde Güneydoğu ve Doğu Anadolu sorunu gerçekte Türk'lük 
kurtluk sorunu değildir. O bölgemizin insanları arasında birbirine yan bakan, birbirini yabancı gi
bi gören ne Türk asıllı, ne de kurt asıllı bir yurttaşımıza rastlanabilir. Bizi birbirimizden ayrı gibi 
görmek ve göstermek Türkiye'yi bölmeye doyamamış Sevr özlemcisi yabancılar ve onların bazı 
maşalarıdır. 

Bizim yüreğimizde Türk ve kürt'ün ayrı yeri yoktur. İkisini ayrı gözle görmek bizlere yüreği
mizi ikiye ayırmak kadar zor gelir. İkiye ayrılmış yürekle de yaşanmaz. 

Komisyon tutaklarında belirttiğimiz görüşlerimiz ve yukarıdaki nedenlerle raporun bu bölü
münü ve bu mahiyetteki diğer bölümlerini kabul etmiyoruz. 

Erdoğan Toprak Cihan Yazar 
İstanbul Manisa 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN IŞIK'IN MUHALEFET ŞERHİ 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşları

mızın sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonuna; 

21.10.1997 tarihinde alınan karar gereğince Meclis Araştırma Komisyonu üye sayısının 9'dan 
13'e çıkarılması üzerine 17.6.1997 tarihli 107 nci Birleşimde alınan kararla DTP Grubu adına ko
misyon çalışmalarına dahil oldum. 

Komisyonun çalışma süresinin büyük bir bölümüne, grubumuzun 4 ay gibi bir süre geç üye
lik kazanması yüzünden doğal olarak iştirak edemedim. 

Bu maksatla bölgeye düzenlenen inceleme gezilerine katılamadım. Komisyonun sadece bir 
toplantısında bulunma fırsatı elde ettim. Çalışmalarda maalesef yukarıda saydığım sebeplerle bir 
katkım olmadığı için son toplantıya ve dolayısıyla oylamaya katılmadım. 

Bize gönderilen rapor metnini dikkatlice inceledim. İnceleme sonunda raporun 95 inci sayfa
sının (i) fıkrası başta olmak üzere üslup ve yazımın yeniden ele alınarak bazı terimlerin yeniden 
gözden geçirilmesi kanaatim oluştu. 
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Raporun yeniden kaleme alınması için komisyona geri çekilmesini teklif eder, raporun bu şek
liyle kaleme alınmasına muhalif olduğumu bildirir, (95 inci sayfanın (i) bendindeki tarife) saygılar 
sunarım. 

Metin Işık 
DTP Grup Başkanvekili 

İstanbul 

IX-EKLER 
9.1. Dışişleri Bakanlığının 28 Kasım 1997 gün ve 2053 sayılı, 1 Eylül 1997 gün ve 622 sayı

lı yazıları. 

9.2. OHAL Bölge Valisince 11 Kasım 1997 tarihli toplantıda sunulan rapor. 

9.3. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca sunulan "Zorunlu Göç, Sonuçları ve Öneriler" ko
nulu rapor. 

9.4. Diyarbakır Demokrasi Platformunun Komisyona sunduğu Göç ve Köy-Kent Projesi hak
kındaki rapor. 

9.5. Diyarbakır Valiliğince sunulan "Diyarbakır Göç Raporu" 
9.6. Diyarbakır Tabipler Odası tarafından sunulan"Güneydoğu'da İç Göç Tartışmaları ve Sağlık 

Boyutu" konulu rapor. 
9.7. Göç-Der'in 7.11.1997 tarihli yazısı. 
9.8. Tunceli Belediye Başkanının yazısı ve eki yazı. 
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9.1. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 28 KASIM 1997 GÜN VE 2053 SAYILI, 1 EYLÜL 1997 
GÜN VE 622 SAYILI YAZILARI 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 28.11.1997 

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları 
ve AGİT Genel Müdürlüğü 

Sayı: AKGY-2053 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE 

(Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaş
larımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Ku
rulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı, (10/25) 

İlgi : 25.11.1997 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.10/25-114 sayılı yazıları. 
1. Bireysel başvuru hakkını tanıdığımız 1987 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Komis

yonu ile bunun bir üst organı olan Avrupa İnsan Hakları Divanı'na ülkemiz aleyhine açılmış dava
lardan Hükümetimize intikal etmiş bulunan başvuru sayısı toplam 1 800 civarındadır. Başvurula
rın konulara göre dağılımı ise aşağıda maruzdur: 

- Güneydoğu Anadolu Bölgesine İlişkin 
köy yakma ve boşaltma : 358 başvuru 
- Güneydoğu Anadolu Bölgesine işkence, 
faili meçhul, kayıplar : 114 başvuru 
- Parti kapatma : 6 başvuru 
-Kamulaştırma : 205.başvuru 
(Bu rakamın 34'ü Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde kamulaştırmayı kapsamaktadır) 
- İşkence ve gözaltı süresinin uzunluğu : 136 başvuru 
- İfade özgürlüğü : 59 başvuru 
- Yargılama süresinin uzunluğu : 48 başvuru 
- Kayıp, ölüm ve faili meçhul : 23 başvuru 
- Devlet başvurusu : 2 başvuru 
- Mülteci başvurusu : 1 başvuru 
- Hükümetimiz aleyhindeki GKRY başvuruları : 847 başvuru 
2. Çalışma yöntemi açısından Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na yapılan bireysel başvuru

larda, Komisyon, müracaatı şekil ve süre bakımından ön incelemeye tabi tutmakta, bu incelemenin 
sonucunda başvurunun kabuledilebilirliği hususunda karar vermektedir. Komisyon, söz konusu ka
rarı vermeden önce-istisnai durumlar hariç- taraflardan ilk görüşlerini sunmalarını da talep etmek
tedir. Komisyonun, başvuruyu kabuledilemez bulması halinde dosyanın incelenmesine son veril
mektedir. Başvurunun kabuledilebilir bulunması durumunda ise dosyanın esas açısından incelen
mesine geçilmektedir. Bu inceleme sırasında gerekli görülürse tanık dinleme duruşması düzenlen
mekte ve esasa ilişkin inceleme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilip edil
mediği hususunda rapor yayınlanmaktadır. 

Komisyon'un Sözleşme'nin ihlal edildiği kararına varması durumunda bu husustaki rapor De
legeler Komitesi'ne gönderilmektedir. Bu tarihten itibaren üç ay içerisinde Komisyon ya da sözleş-
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meye taraf ve şikâyete muhatap olan Devlet başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Divanı'na götürme 
hakkına sahip görülmektedir. Divan'ın bu husustaki kararı bağlayıcıdır. Konu, ilgili taraflarca Di-
van'a götürülmediği takdirde 3 aylık müracaat süresi hitamında Delegeler Komitesi eline ulaştı
rılmış bulunan Komisyon raporu konusunda karar almaktadır. Bu kararda Divan kararı gibi bağ
layıcıdır. 

3, Komisyonlarının ilgi yazıları ile talep olunan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin
de boşaltılan yerleşim birimlerinden göç eden vatandaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Komisyo
nu ve İnsan Hakları Divanı nezdindeki başvurularından Hükümetimize intikal ettirilmiş bulunan 
358 kişiye ilişkin müracaatlara ait özet bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bakan A. 

Metin Örnekol 
Büyükelçi 

Çok Taraflı Siyasî İşler 
Genel Müdürü V. 

Başvuranın ismi : Şevket İşçi -

Olay.tarihi : Mayıs 1994 
Olay yeri : Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü 
İddia : Başvuran, Nurettin köyünün köy korucuları tarafından yakıldığını, 

kurtarabildiği eşyalarıyla birlikte göç etmek zorunda kaldığını iddia et
mektedir. 

Safahat : İlk görüş verilecektir. 
Başvuranın ismi : Kemal Güven 

Olay tarihi : Mayıs 1994 
Olay yeri : Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü 
İddia : Başvuran, köy korucuları ve askerler tarafından korucu olmak isteme

yenlerin evlerinin yakıldığını ve İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı
ğını iddia etmektedir. 

Safahat : İlk görüş verilecektir. 
Başvuranın ismi : Cemal ve Nurhayat Güven 

Olay tarihi : Nisan 1994 
Olay yeri : Muş'un Malazgirt ilçesi Nurettin köyü 
İddia : Başvuranlar, askerlerin ve köy korucularının Nurettin köyünü boşalt

tıklarını ve göç etmek zorunda kaldıklarını iddia etmektedir. 
Safahat : İlk görüş verilecektir. 
Başvuranın ismi : Asliye Canpolat 
Olay tarihi : 22 Ekim 1993 
Olay yeri : Diyarbakır'ın Lice ilçesi 
İddia : Başvuran, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar neticesin

de ev ve eşyalarının yakıldığını ve yaralandığını iddia etmektedir. 
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Safahat : 27.10.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabule-
dilebilir bulunmamıştır. 

Başvuranın ismi : Mehmet Zülküf İzgi 
Olay tarihi : 22 Ekim 1993 
Olay yeri : Diyarbakır'ın Lice ilçesi 
İddia : Başvuran, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar neticesin

de iki evinin yakıldığını iddia etmektedir. 
Safahat : 7.10.1997 tarihinde ilk görüşünüz sunulmuş başvuru henüz kabul edile

bilir bulunmamıştır. 
Başvuranın ismi : İsmet İbak, İbrahim Şen, Kadri ye Esenboğa, Abdi Özdemir 
Olay tarihi : 13 Ağustos 1994 
Olay yeri : Siirt İli Eruh ilçesi Güçlükonak beldesi Fındık köyü ve Kırkağaç köyü 
İddia : Başvuranlar güvenlik güçlerinin emriyle yaşamakta oldukları Kırkağaç 

köyünü boşaltıp Fındık köyüne göç ettiklerini, 13.8.1994 tarihinde Fın
dık Jandarma Karakolu tarafından köye operasyon düzenlediğini ve ya
kınlarının kaçırıldığını iddia etmektedirler. 

Safahat : 20.5.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul edi
lebilir bulunmamıştır. 

Başvuranın ismi : Şadiye Özsucu ve 16 kişi 
Olay tarihi : 22 Ekim 1993 
Olay yeri : Diyarbakır'ın Lice ilçesi 
İddia : Başvuranlar, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar netice

sinde ev, dükkân, otomobil gibi mal varlıklarının yakıldığını iddia et
mektedir. 

Safahat : 17.10.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul 
edilebilir bulunmamıştır. 

Başvuranın ismi : Vahdettin Akkan ve 232 kişi 
Olay tarihi : 22 Ekim 1993 
Olay yeri : Diyarbakır'ın Lice ilçesi 
İddia : Başvuranlar, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar netice

sinde ev, dükkân, otomobil gibi mal varlıklarının yakıldığını iddia et
mektedirler. 

Safahat : İlk görüş sunulacaktır. 
Başvuranın ismi : Kerem Cantürk, Asliye Canpolat, Hüsna Kıraç, Caide Şanlı 
Olay tarihi : 22 Ekim 1993 
Olay yeri : Diyarbakır'ın Lice ilçesi 
İddia : Başvuranlar, Lice'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar netice

sinde ev, dükkân, otomobil gibi mal varlıklarının yakıldığını, yakınları
nın öldürüldüğünü iddia etmektedirler. 

Safahat : 7.10.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul edi
lebilir bulunmamıştır. 
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Başvuranın ismi : Cemal Aydın 
Olay tarihi : 4 Ekim 1994 
Olay yeri : Tunceli'nin Hozat ilçesi Sarısaltık köyü Dürüt (Derindere) köyü 
İddia : Başvuran, 4 Ekim 1994 tarihinde Tunceli'de askerî operasyonların baş

ladığını, bu operasyonlar sırasında köylerini terketmek zorunda kaldık
larını, evlerinin, eşyalarının, keçilerinin, arı kovanlarının yakıldığını ve 
babasının kaçırıldığını iddia etmektedir. 

Safahat : 21.4.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul edi
lebilir bulunmamıştır. 

Başvuranın ismi : Kasım Aydın ve on kişi 
Olay tarihi : 4 Ekim 1994 
Olay yeri : Tunceli'nin Hozat ilçesi Sarısaltık köyü Dürüt (Derindere) köyü 
İddia : Başvuranlar, 4 Ekim 1994 tarihinde Tunceli'de askerî operasyonların 

başladığını, bu operasyonlar sırasında köylerini terketmek zorunda kal
dıklarını, evlerinin, eşyalarının, keçilerinin, arı kovanlarının yakıldığını 
ve babalarının kaçırıldığını iddia etmektedirler. 

Safahat : 24.11.1997 tarihinde ilk görüşümüz sunulmuş, başvuru henüz kabul 
edilebilir bulunmamıştır. 

Başvuranın ismi : Abdurrahman Akdivar, Ahmet Akdivar, Ali Akdivar, Zülfikar Çiçek, 
Abdurrahman Aktaş, Mehmet Karabulut 

Olay tarihi : 10 Kasım 1992 
Olay yeri : Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Kelekçe Köyü 
İddia : Köylerine güvenlik güçlerince saldırıldığı, 9 evin yakıldığı ve olaydan 

sonra da bütün köyün korkudan göç ettiği iddia edilmiştir. 
Safahat : AİHD'nın yargılama masrafları olarak hükmettiği 2 631 750 000 TL 

1997 yılı içinde ödenmiştir.'Halen Delegeler Komitesi önünde tazminat 
konusu görüşülmektedir. 

Başvuranın ismi : Ahmet Ayder, Yusuf Calealp, Nadir Dovan, Şevket Biçer, Zeydin Ek
mekçi 

Oiay tarihi : 22 Ekim 1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli Lice İlçesi 
İddia : Lice'ye güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sırasında evlerin tah

rip edildiğini ve yakıldığını sivil halkın üzerine ateş edildiğini iddia et
mektedirler. 

Safahat : Komisyon tanık dinleme duruşması yapmış ve taraflardan nihai görüş
lerini istemiştir. 

Başvuranın ismi : Ahmet İşiyok, Ahmet İşiyok, Bedrettin İşiyok 
Olay tarihi : 12.1.1992 
Olay yeri : Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıllı Köyü, Çekirdek Mezrası 
İddia : Başvuranların mezralarının uçaklar tarafından bombalandığı, evlerinin 

yıkıldığı, 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı ileri sürülmüştür. 
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Safahat : Başvuranlara toplam 260 000 FF tazminat ve temsilcilerine 8 123,04 İn
giliz Sterlini ödenmesi için 21 Ekim 1997 tarihinde dostane çözüm an
laşması imzalanmıştır. 

Başvuranın ismi : Erdal Karakoç 

Olay tarihi : 14 Ekim 1994 

Olay yeri : Tunceli îli, Hozat İlçesi, Kozluca köyü 
İddia : Köye operasyon düzenleyen askerî birliklerin köyün çevresindeki mez

raları yaktıkları, Kozluca köyünü de boşalttıktan sonra ateşe verdikleri 
ileri sürülmektedir. 

Safahat : İlk görüşler sunulmuştur. 
Başvuranın ismi : Nesime Haran 

Olay tarihi : 12 Mayıs 1994 
Olay yeri : Diyarbakır İli, Ağıllı Köyü, 
İddia : Köylerinin güvenlik güçlerince yakıldığı bu nedenle göç etmek zorun

da kaldığını iddia edilmiştir. 
Safahat : İlk görüşler sunulmuştur. 
Başvuranın ismi : Suat Özalp, Makbule Özalp, Hacı Özalp, Gülcan Özalp, Sercan Özalp, 

Osman Özalp, Mehmet Özalp 
Olay tarihi : 1994 ilkbaharı 
Olay yeri : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Serçeler Köyü 
İddia : Köylülerin korucu olmayı reddettikleri için köyün yakıldığı, boşaltıldı

ğı iddia edilmiştir. 
Safahat : Yeni başvuru. 
Başvuranın ismi : Mehmet Haran 
Olay tarihi : 12-13 Mayıs 1994 
Olay yeri : Diyarbakır İli, Lice İlçesi Ağıllı Köyü, 
İddia : Başvuran, 12 Mayıs 1994 tarihinde köye gelen jandarmaların evleri ate

şe verdiklerini, karşı çıkanlara kötü muamelede bulunduklarını ileri sü
rerek, ertesi gün oğlunun cesedinin bulunduğunu ve oğlunun jandarma
lar tarafından öldürüldüğünü iddia etmektedir. 

Safahat : Komisyon önünde tanık dinleme duruşması yapılmıştır. Henüz rapor 
çıkmamıştır. 

Başvuranın ismi : Abdürrezak İpek 
Olay tarihi : 18 Mayıs 1994 
Olay yeri : Diyarbakır İli Lice İlçesi Turalı Köyü Dale Mezrası 
İddia : Başvuran, 18 Mayıs 1994 tarihinde güvenlik güçleri tarfından mezrası

nın sarıldığını, evlerin ateşe verildiğini, 5 oğlunun gözaltına alındığını, 
üçünün daha sonra serbest bırakıldığını, diğer ikisinden ise haber alına
madığını iddia etmektedir. 

Safahat : Komisyon, henüz kabuledilebilirlik kararı vermemiştir. 
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Başvuranın ismi : Makbule Kınay-Ramazan Kınay 

Olay tarihi : 18 Eylül 1995 

Olay yeri : Muş İli Malazgirt tlçesi Derepınar Köyü 

İddia : Başvuranlar, 18 Eylül 1995 tarihinde evleri ve eşyalarının jandarma, 
özel tim mensupları ve Nurettin Köyünden gelen korucular tarafından 
yakıldığını, Makbule Kınay'ın ve çocukların dövülerek hakarete uğra
dıklarını ileri sürmektedirler. 

Safahat : Taraflar Komisyon'a henüz ilk görüşlerini sunacaklardır. 

Başvuranın ismi : İzzet Matyar 
Olay tarihi : 24.7.1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli Silvan İlçesi Ormaniçi Köyü 
İddia : Başvuran, 24.7.1993 tarihinde korucular tarafından köye yapılan bas

kında evlerinin, bahçe ve tarlalarının taranıp yakılıp yıkıldığını ve köy
lerini terketmeye zorlandıklarını ileri sürmektedir. 

Safahat : Komisyon, tanık dinleme duruşması yapacaktır. 

Başvuranın ismi : Salih Orhan 

Olay tarihi : 6.5.1994 
Olay yeri : Diyarbakır İli Lice İlçesi 
İddia : Başvuran, 6 Mayıs 1994 tarihinde köye gelen askerlerin, köylüleri mey

danda toplayarak evleri ateşe verdiklerini ve köyü 3 gün içinde boşalt
maya zorlandıklarını ileri sürerek 2 kardeşi ve bir oğlunun gözaltına 
alındığını ve kendilerinden bir daha haber alınamadığını iddia etmekte
dir. 

Safahat : Komisyon, tanık dinleme duruşması yapacaktır. 
Başvuranın ismi : Koçeri Kurt 

Olay tarihi : 23-24 Kasım 1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ağıllı Köyü 

İddia : Başvuran, 23 Kasım 1993 tarihinde köye gelen askerlerin evlerini bo
şaltmaları için baskı yaptıklarını, oğlunu gözaltına aldıklarını ve bir da
ha kendisinden haber alınamadığını ileri sürmektedir. 

Safahat : Divan önünde duruşması yapılacaktır. 

Başvuranın ismi : Kemal Dilek 

Olay tarihi : 1994 yılı 
Olay yeri : Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Çayağzı Köyü, Değirmen Mezrası. 
İddia : Başvuran, 1994 yılında bölgede yapılan askerî operasyonlar neticesin

de köyünün ve evinin yakıldığını, çatışmalarda güvenlik güçlerince 9 
kişinin öldürüldüğünü iddia etmektedir. 

Safahat : İlk görüş verilecektir. 
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Başvuranın ismi : Mehmet Altınok 
Olay tarihi : Ocak 1995 
Olay yeri : Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Aydınlar Köyü, Bölükören Mezrası. 
İddia : Başvuran, jandarmaların köylerini boşalttığını ve ailesiyle İstanbul'a 

göç etmek zorunda kaldığını iddia etmektedir. 
Safahat : İlk görüş verilecektir. 
Başvuranın ismi : Hüseyin Ateş 
Olay tarihi : 7 Ekim 1994 
Olay yeri : Tunceli İli Kozluca Köyü 
İddia : Başvuran, 7 Ekim 1994 tarihinde Kozluca Köyüne operasyon düzenle

yen askerî birliklerin köyün çevresindeki mezraları yaktıklarını, köyü 
boşalttıktan sonra evleri ateşe verdiklerini ileri sürmektedir. 

Safahat : Komisyon henüz kabuledilebilir bulmamıştır. 
Başvuranın ismi : Kasım Aydın 
Olay tarihi : 4 Ekim 1994 
Olay yeri : Tunceli İli, Sarısaltık Köyü, Derindere Mezrası 
İddia : Başvuran, 4 Ekim 1994 tarihinde Tunceli'de askerî birliklerce başlatı

lan operasyon sırasında evinin eşyaları ile birlikte yakıldığını, hayvan
larının öldürüldüğünü babasının da askerlerce götürüldüğünü ileri sür
mektedir. 

Safahat : Komisyon henüz kabuledilebilir bulmamıştır. 
Başvuranın ismi : Ramazan Beyaz 
Olay tarihi : 10 Ağustos 1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli Lice İlçesi Sis Köyü 
İddia : Başvuran, 10 Ağustos 1993 tarihinde güvenlik güçlerinin köyde bulunan 

60 haneyi yakıp yıktıklarını iddia etmektedir. 
Safahat : Ramazan Beyaz, başvurusunu takip etmediği için 15 Eylül 1997 tarihin

de Komisyon kayıttan düşürme kararı vermiştir. 
Başvuranın ismi : Zübeyde Dul aş 
Olay tarihi : 8 Kasım 1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli Hazro İlçesi Çiftlibahçe Köyü 
İddia : Başvuran, 8 Kasım 1993 tarihinde Hazro Jandarma Karakoluna bağlı 

askerlerin ve Kırmataş-Sarıerik-Meşebağlar-Kavaklıboğaz köylerinden 
katılan bazı köy korucularının köylüleri toplayarak kötü muamelede bu
lunduklarını, evleri ve tütün tarlalarını ateşe verdiklerini iddia etmektedir. 

Safahat : Komisyon yakın bir tarihte rapor yayınlayacaktır. 
Başvuranın ismi : Rabia Dündar 
Olay tarihi : 24 Haziran 1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli Lice İlçesi Güldiken Köyü 
İddia : Başvuran, Lice ve Diyarbakır Jandarma Karakollarına bağlı birliklerin 

24 Haziran 1993 tarihinde köyüne düzenledikleri operasyon sonucu 
evinin yakıldığını iddia etmektedir. 
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İsmet Gündem 
7, 13 Şubat 1993 

Diyarbakır İli Hazro İlçesi Sarıerik Köyü 

Başvuran, 7 ve 13 Şubat 1993 tarihlerinde köye gelen güvenlik güçleri
nin köyü boşalttığını iddia etmektedir. 

Divan önünde duruşması yapılmıştır. Kararın çıkması beklenmektedir. 
Abdullah Altun - . ' ' . 

3 Ocak 1994 
Diyarbakır İli Kulp İlçesi Akdoruk Köyü 

Evinin, Kulp Bölge Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerince 
tamamen yakıldığını ve yaşadığı köyün boşaltıldığını iddia etmektedir. 

Komisyon'ca 11 Eylül 1995 tarihinde kabuledilebilir bulunmuştur. 

İhsan Bilgin 
28 Eylül 1993 
Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Gözderesi Köyü, Yukarı Gören Mezrası 
Köy korucuları ve özel timden oluşan 200 kadar güvenlik mensubunun 
köye düzenledikleri operasyonda evinin ve mahsûllerinin yakılıp tahrip 
edildiğini iddia etmektedir. 

Tanık dinleme duruşması yapılmıştır. Yakın bir tarihte Komisyon rapo
ru açıklanacaktır. 
Salih Çetin " 

4 Mart 1993 
Diyarbakır İli Kulp İlçesi Çağlayan Köyü Derecik Mezrası 
Köy çevresine düzenlenen askerî operasyonlar sonucunda aralarında 
evinin ve bakkal dükkanının da bulunduğu 18 hanenin tahrip edildiğini 
ve köyün boşaltıldığını iddia etmektedir. 
Komisyon 15 Ekim 1996 tarihinde aldığı kararla, iddialarla ilgili olarak 
iç hukukda yeterli soruşturma yapılmadığı için başvuranın adil yargıla
ma hakkının (6 ncı madde) ihlal edildiğine karar vermiştir. Başvuru, ta
raflarca Divan'a götürülmemiştir. 

Mahmut Demir ve Sıddık Yaşa 

19 Aralık 1992 

Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Tepecik Köyü 
Aralarında köy korucularının da bulunduğu güvenlik kuvvetlerinin kö
ye düzenledikleri baskında, amcasının ve iki kuzeninin öldürülüp, evi
nin yakıldığını ve sonuçta köyden ayrılmak zorunda kaldıklarını iddia 
etmektedirler. 

Tanık dinleme duruşması yapılmıştır, yakın bir tarihte Komisyon rapo
ru açıklanacaktır. 
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Başvuranın ismi : Hasan İlhan 

Olay tarihi : 21 Nisan 1992 

Olay yeri : Mardin İli Yardere Köyü 

İddia : Mardin Jandarma Komutanlığına bağlı askerî birliklerce köye düzenle
nen operasyon sırasında evinin yakıldığını ve kendisine kötü muamele
de bulunulduğunu iddia etmektedir. 

Safahat : Tanık dinleme duruşması yapılmıştır, yakın bir tarihte Komisyon rapo
ru açıklanacaktır. 

Başvuranın ismi : Akın Özkan ve 31 kişi 

Olay tarihi : 20 Şubat 1993 
Olay yeri : , Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Ormaniçi Köyü 
İddia : Güçlükonak Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar ile komando 

bölüğünden oluşan askerî birliklerin köye düzenledikleri baskında köy
lülerin öldürülüp, köyün ise tamamen yakıldığı iddia edilmektedir. 

Safahat : Komisyon, başvuruyu kabuledilebilir bulmuş ve 1998 yılının ilk ayla
rında tanık dinleme duruşması yapmaya karar vermiştir. 

Başvuranın ismi : Keje Selçuk ve İsmet Asker 

Olay tarihi : 16 Haziran 1993 
Olay yeri : Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Islamköyti 
İddia : Kulp Jandarma Komutanlığından 400 kadar askerin köyde arama yap

tıklarını ve bu esnada evlerinin yakıldığını iddia etmektedirler. 
Safahat : Komisyon 28 Kasım 1996 tarihinde aldığı kararla, başvuranın adil yar

gılanma hakkının (6 ncı madde), hak arama özgürlüğünün (13 üncü 
madde), özel yaşantısına saygı gösterilme hakkının (8 inci madde), mül
kiyet hakkının (1 inci Protokol, madde 1) ve kötü muamele yasağının (3 
üncü madde) ihlal edildiğine karar vermiş, bunun üzerine başvuru taraf
larca Divan'a götürülmüştür. 26 Ocak 1998 tarihinde Divan'da duruş
ması yapılacaktır. 

Başvuranın ismi : Celalettin Yöyler 

Olay tarihi : 18 Eylül 1994 
Olay yeri : Muş İli, Malazgirt İlçesi, Dirimpıhar Köyü 
İddia : Eski köy imamı olan başvuran, Eylül 1994'de köyünden üç genç kızın 

PKK'ya katılması üzerine evinin güvenlik kuvvetlerince yakıldığını id
dia etmektedir. 

Safahat : Komisyon, 13 Ocak 1997 tarihinde başvuruyu kabuledilebilir bulmuştur. 
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T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Yurtdışında Yaşayan Türkler 
Genel Müdürlüğü 1.9.1997 

Sayı : YBGY-3288-145000-622 
Konu: Göç hakkında 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BOŞALTILAN 
YERLEŞİM BİRİMLERİ NEDENİYLE GÖÇ EDEN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ 
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA 

KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 30.7.1997 tarih, A.01.1.GEÇ. 10/25-48 sayılı yazıları. 
1. Başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri 1974 yılından itibaren Türkiye'den işgü

cü alımını durdurmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tarihten sonra ülkemizden bu ülkelere yöne
lik yasal göç hareketleri aile birleşimi ile sınırlı kalmaktadır. 

Bunun dışında söz konusu ülkelere yasal olmayan yollardan giren ve iltica talebinde bulunan 
vatandaşlarımız mevcut olup bunların başvurularında çoğunluk "Doğu (Kürt) kökenliğin" gerekçe 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

2. Yukarıdaki hususlar ışığında Türkiye kaynaklı göç-iltica akımının yöneldiği başlıca Avru
pa ülkelerindeki Büyükelçiliklerimizden konu ile ilgili olarak sağlanan bilgiler aşağıdadır: 

a) Almanya Federal Cumhuriyeti: 
Eldeki son verilere göre 2,1 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya'ya, Bonn Büyükelçili

ğimizce hazırlanan ekli şemalara göre her yıl 100 bin civarında vatandaşımız giriş yapmakta bun
lardan yaklaşık 20-30 bini iltica talebinde bulunmaktadır. 

İltica talebinde bulunanların önemli bir bölümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan olması 
muhtemeldir. Ancak bu konuda, Alman makamlarının bilgi vermekten kaçınması dolayısıyla kesin 
veriler elde edilememektedir. 

b) İngiltere: 
İngiltere'de yaşayan T.C. vatandaşı sayısı yaklaşık 70 bin kişi olup, bunlardan 23 293'ü Lond

ra Başkonsolosluğumuzda kayıtlı geri kalanlar kaçak, öğrenci ve iltica başvurusunda bulunan kim
selerdir. 

İngiltere'ye yönelik iltica başvuruları açısından birinci sırada olan Türkiye'den 1984-1996 yıl
ları arasında yapılan 17 784 başvurudan 1 749'u kabul, 4 841'i reddedilmiş, 5 060 kişiye mülteci 
statüsü tanınmamakla birlikte olağanüstü oturma müsaadesi verilmiştir. 6 134 başvurunun da ince
lenmesi sürmektedir. Eldeki bu verilere göre 1986 yılından itibaren hızlı bir artış gösteren iltica ta
lepleri T.C. vatandaşlarına vize uygulamasının başlatıldığı 1989 yılında doruk noktasına ulaşmıştır. 

İngiltere'deki vatandaşlarımızdan büyük bir bölümü Londra ve çevresinde, geri kalanlar ise 
çoğunluk Birmingham, Manchester ve Liverpool gibi büyük kentlerde yaşamaktadır. Kaçak ve 
mülteci durumunda olan vatandaşlarımız, kendilerine sağlanan sosyal yardımlarla geçinmeye çalış
makta, bu genellikle yeterli olmadığı için geçim sıkıntısı çekmektedir. 

c) Fransa: 
Resmî verilere göre 261 bin vatandaşımızın yasal olarak ikamet etmekte olduğu Fransa'da 20-

30 bin kadar vatandaşımızın da kaçak olarak bulunduğu tahmin edilmektedir. Fransız makamları 
iltica talepleri hakkında bilgi vermekten kaçınmaktadır. Edinilen bilgilere göre başvurucular yoğun 
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olarak Paris, Strazburg, Lyon kentleri ve çevrelerinde yerleştirilmekte, genel olarak Türklerde gö
rülen topluma uyumdaki güçlükler bunlar için de söz konusu olmakta, bu çerçeve içinde vatandaş
larımız barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması açısından sıkıntı içinde bulunmaktadır. 

d) Belçika: 

Eldeki verilere göre 1988-1996 yılları arasında Türkiye'den Belçika'ya gelen vatandaşlarımız
ca 7 687 iltica talebinde bulunulmuş, bunlardan 1 607'si kabul edilmiştir. Daha çok ekonomik ne
denlerle yapılan bu başvuruların sahiplerinin ülkemizin hangi yörelerinden oldukları bilinmemek
le beraber bunların tümünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden ve boşaltılan yerleşim 
birimlerinden gelmiş bulunmalar ihtimali zayıftır. Bu konuda Belçika'daki Mülteciler ve Vatansız
lar Genel Komiserliğinden sağlanan veriler aşağıda çıkartılmış olup, tetkikinden iltica taleplerinde 
yıllar itibariyle kademeli olarak düşüş kaydedildiği anlaşılmaktadır. 

Yıl 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

İltica Talebi 
1689 
1 069 

854 
868 
601 
710 
695 

Bu şekilde Belçika'ya gelen vatandaşlarımız çoğunluk Brüksel, Anvers, Gand ve Limburg gi
bi büyük kentlerde yaşamakta, yakınları vasıtasıyla bulabildikleri işlerde çalışmakta, ülkedeki çok 
gelişmiş sosyal güvenlik sisteminin kendilerine sağladığı işsizlik parası, sosyal konutlarda barın
ma, sağlık ve eğitim gibi haklardan yararlanmakta, bir yandan da (çoğunluk) Türkiye ile olan irti
batını sürdürmektedir. 

e) İsviçre : 
1997 yılı Nisan sonu itibariyle İsviçre'de 79 600 Türk vatandaşı yaşamakta olup bunlardan 

4 806'sı ilticacı statüsündedir. Bu konuda edinilen bilgilere göre 1989 yılında yapılan toplam ilti
ca taleplerinin % 38,9'u Türkiye'den gelenlere ait iken 1993 yılında bu oran % 5'e düşmüştür. Ha
len 17 688 vatandaşımızın iltica talebi incelenmektedir. 

İltica talebinde bulunanların önemli bölümünün başta Kiğı (Bingöl), Besni (Adıyaman), Hisar 
(Gaziantep), Elbistan ve Pazarcık (Kahramanmaraş) olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'dan olduğu, bunların yerlerini sağlamlaştırdıktan sonra yakınlarını da aynı yoldan İsviçre'ye ge
tirtme yoluna başvurdukları gözlemlenmektedir. 

İsviçre'ye göç eden vatandaşlarımızın daha çok Zürih, Basel, St. Gailen, Bern, Lozan, Cenev
re ve Friburg kentleri ile Ticino, Aargau, Thurgau Kantonlarına yerleştiği, bunlardan iltica talebin
de bulunanlara Federal Bütçenin ilgili fonundan aile büyüklüğüne göre ayda 1000-1700 İsviçre 
Frangı verildiği, ayrıca kira ve sağlık yardımlarından da yararlandıkları öğrenilmiştir. 

f) Danimarka: 
Bu ülkede halen büyük çoğunluğu 1974'den önce gelmiş olanlarla, onların aile birleşmesi yo

lu ile gelen yakınları ve sonradan olan çocuklarından oluşan yaklaşık 40 000 vatandaşımız bulun
maktadır. 

Çoğunluk Kopenhag, Frederiksborg ve Aarhus kentleri ve civarlarında yaşayan vatandaşları
mız arasında iltica talebinde bulunanların sayısı önemsiz denecek kadar azdır. 
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g) Norveç : -
Mevcut koşullarda T.C. vatandaşları için Norveç'e göç edilebilmesi sadece aile birleşmesi ve 

iltica yolu ile olmaktadır. 
Eldeki istatistik verilere göre 1985-1990 döneminde Türkiye'den Norveç'e gelip iltica başvu

rusunda bulunan T.C. vatandaşı sayısı 1 299 iken bu sayı 1990-1996 yıllarında 277'ye inmiştir. Ko
nuya yıllar itibariyle bakıldığında da düşüşün devamlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Nitekim 
1990'da 80 olan başvuru sayısı, 1993'de 30'a, 1996'da 24'e inmiştir. 

İltica başvurularının genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki durumla irtibatlı gerekçelere 
dayandırıldığı bilinmektedir. Ancak boşaltılan köyler konusunun, Norveç'de aleyhimize yoğun 
propaganda vesilesi yapılmasına karşın, bu nedene dayandırılan iltica başvuruları olduğuna dair bir 
açıklama veya işaret ile karşılaşılmamıştır. 
Bu veriler ışığındaki değerlendirmemiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim bi
rimlerinden Norveç'e kaydadeğer bir göçün vuku bulunmadığı yönündedir. Bu çerçevede Norveç'e 
gelmiş olabilecek sınırlı sayıdaki kişi ise, ülkenin ileri düzeydeki sosyal yardım mekanizması sa
yesinde tatminkar koşullarda yaşamlarını sürdürebilmekte ve beş yıl ikameti takiben Norveç vatan
daşlığını kazanabilmektedir. 

h) Yunanistan: 
. Yunanistan yasadışı yollardan ülkesine giden Türk vatandaşlarının bir kısmına siyasî mülteci 
statüsü tanımakta ve geçici ikamet imkanı sağlamaktadır. 

Bu kesimin daha ziyade Türkiye aleyhtarı faaliyetleri destekleyen veya destekleyebilecekleri 
öngörülen kişilerden oluştuğu müşahade edilmektedir. PKK militanı / sempatizanı kimliğiyle so
kaklarda dergi satan ve bildiriler dağıtan ya da belirli günlerde Atina Büyükelçiliğimiz önünde gös
teri yapanlar bunun örnekleridir. Türkiye'den kaçan ve bölücü örgüt üyesi/sempatizanı olan bu va
tandaşlarımızın, Yunanistan genelinde siyasî faaliyette bulunmalarına imkan tanındığı, üstü kapalı 
şekilde destek veya en azından müsamaha gördükleri yolunda güçlü duyumlar mevcuttur.-Bunla
rın Evia (Eğriboz) Adasının dağlık kesiminde kurulan seyyar çadırlarda, Atina ve yakınlarındaki 
örgüt evlerinde ve Lavrion Mülteci Kampında barındırıldıkları, imkanlar ölçüsünde ideolojik ve as
kerî eğitime tabi tutuldukları, sonra da eylem için Türkiye'ye gönderildikleri edinilen veriler ara
sındadır. Bu nedenle, sıkça değişen sayılarının sağlıklı biçimde tesbiti mümkün olamamaktadır. 

Buna mukabil, Yunanistan yasadışı şekilde ülkesine giden üçüncü ülke vatandaşlarını (Iraklı, 
Pakistanlı, Bangladeşli, Sri Lankalı vb.) iade etmek amacıyla ısrarlı girişimlerde bulunmaktadır. 

Öte yandan, Yunanistan yoluyla diğer Avrupa ülkelerine göç amacıyla gitmek isteyen, ancak 
gidemeyen Türk vatandaşları ise, Yunanistan'da kalmayı tercih etmemekte ve Türkiye'ye geri dön
mektedirler. Nitekim, son olarak, İtalya'ya kaçak işçi taşıyan, ancak Yunanistan açıklarında m üret-: 
tebatınca terkedilen "Sokol" gemisinde bulunan 300'ü aşkın (Kürt kökenli olmayan) Türk vatan
daşı bu taleple Atina-Pire Başkonsolosluğumuza başvurmuştur. 

3. Yukarıda maruz hususlardan yakın zamanlarda meydana gelen Türkiye'den Batı Avrupa 
ülkelerine yönelik göç hareketleri ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara varılması mümkündür : 

a) Aile birleşmeleri dışında Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine göç etmenin tek yolu bu ül
kelerden iltica talebinde bulunmaktadır. 

b) Esas itibariyle ekonomik nedenlere dayalı olduğu anlaşılan iltica talebinde bulunanlar ara
sında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelenlerin ağırlıkta olduğunu gösteren bir bilgi, veri ve be
yana rastlanmamıştır. 

c) Genel ol arak son beş yıl içinde, yıllar itibariyle, Türkiye'den Batı Avrupa'ya yönelik iltica 
taleplerinde düşüş eğilimi görülmektedir. • 
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d) Bazı istisnalar dışında iltica talebinde bulunanlar, sözkonusu ülkelerdeki gelişmiş düzey
deki sosyal ydrdım mekanizmasından yararlanmakta, bu şekilde kendileri ile ailelerinin zaruri ihti
yaçları karşılanmaktadır. 

e) Yunanistan, konuya daha çok insanî açıdan bakan Batı Avrupa ülkelerinden farklı olarak 
Türkiye'den gelen göçmen mülteciler olayına tamamiyle siyasî açıdan bakmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

İsmail Cem 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 



- 102 -

h 

< 

r> 
_ j r> 
CQ 

< 
Q 

z: 
CO 

er 
> 
CO 
< 

< 

CO 

o z: 
j< 

< 

< 

«Jj 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



- 103 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



ALMANYA'YA İLTİCA BAŞVURU 
(1996) 

TÜRKİYE 

YUGOSLAVYA FED.CUM. 
TiıtHifiısıiRnîiiiiiriifiııııısıiHiKiiUKiıiHiiniüiîn 

11îlli{iill!lilüliöl!iiI11il!iililîl 
rıtutui'HifnıijijtmriTilıısuırsHiHKjııjrmiîrınm'fi 

IRAK -iîUlİıİîâ^muiîaiH İ̂iiİfiİkgl -JO.842 
iEHUmttrtıııınıııtimtiKnHKntıi 

AFGANİSTAN - — 5 > 6 6 g 

SRİ LANKA - | g ü 4 | 982 

>RAN İPHUltl i 4,809 

ERMENİSTAN 

ZAİRE 

HİNDİSTAN 

PAKİSTAN | | H | 2,569 
[••- j ı~ 

10 15 



- 105 -

9.2.11 KASIM 1997 TARİHLİ KOMİSYON TOP
LANTISINDA OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VA
LİSİ AYDIN ASLAN TARAFINDAN KOMİSYO
NA SUNULAN "BÖLGEMİZDE GÖÇ EDEN VA
TANDAŞLARIMIZIN İSKAN VE DİĞER SO
RUNLARI İLE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNE
LİK YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN ÇA
LIŞMALAR" BAŞLIKLI RAPOR 
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TC. 
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ 

BÖLGEMİZDE GOÇ EDEN 

VATANDAŞLARIMIZIN İSKAN VE 

DİĞER SORUNLARI İLE BUNLARIN 

•• •• ÇÖZÜMÜNE YONELTK YAPDLAN VE 

YAPILMASI GEREKEN 

ÇALIŞMALAR 

U KASIM 1997 
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A ) GÖÇ EDEN KÖY ve MEZRALAR 

Olağanüstü Hal BölgeValiliği sorumluluk alanındaki İllerimizin kırsalında 

terör olaylan nedeniyle, özellikle de 1992-1993 ve 1994 yıllannda olaylann daha 

da yaygınlaşması sonucu, köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlar, İl ve İlçe 

merkezleri ile daha güvenlikli olan merkezi köylere göç etmek zomnda 

kalmışlardır. 

Bugüne kadar, OHAL uygulanan (6) İl ile Mücavir (5) İlimizde, (820) köy 

ve (2.345) mezra olmak üzere toplam (3.165) yerleşim birimi boşalmış, bu 

yerleşim birimlerinden (387.326) kişi göç etmiştir. (EK - A) 

B ) GÖÇ EDENLERİN İSKANINA YÖNELİK YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Kırsalımızdaki köy ve mezralardan göç eden vatandaşlarımızdan bir 

kısmmın, İl ve İlçe Merkezleri ile kırsaldaki daha güvenlikli merkezi köylere 

yerleştirilmelerine yönelik, 1994 - 1995 yıllannda Bölge Valiliğimiz 

koordinatörlüğünde, bölgedeki İl Valiliklerince konut yapımına ağırlık verilmiştir. 

1994 ve 1995 yıllarında bölgemizin; 

Diyarbakır Merkez ve Kulp İlçesi, 

Bingöl Merkez, Solhan ve Genç İlçeleri, 

Bitlis Hizan İlçesi, 

Şırnak Merkez ve Cizre İlçesi ile Kumçatı, Akçay, İkizce ve Kızılsu 

köyleri 

Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçeleri, 
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Tunceli Pertek ve Ovacık İlçeleri, 

Van Merkez gibi yerleşim yerlerinde, toplam ( 5.524) konut yapılmış, bu 

konutlar için (336 milyar 430 milyon) harcanmıştır. (EK - B) 

Aynca, Diyarbakır'da afet evleri olarak yaptınlan 450 evler ile Muş 

Yenikent'deki afet evleri göç edenlere tahsis edilmiştir. Yine Diyarbakır 

Merkez'de yaptınlan 500 konutun yanında, 2.800 konutlann daha yapımı 

yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Konutlann yapımı için gerekli ödeneğin 

bir an önce tahsisinde zaruret görülmektedir. 

1996 yılında göç eden ailelerden, güvenliğin sağlanması sonucu, yeniden 

köylerine geri dönüş yapılabilecek olanlannn evlerinin onarımı veya göç edenlerin 

iskan sonmunun çözümü amacıyla, bölgemizdeki İl Valiliklerinin emrine sağlanan 

(490) milyar ödenek ile Hakkari ve Şırnak İllerinde (1.968) ailenin iskan sorunu 

daha çözülmüş, aynca Van İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bölge 

Valiliğinin katkılan ile (258) konut yaptınlarak göç eden aileler iskan edilmiştir. 

Sözkonusu, iskan çalışmalan için 1996 yılında da toplam (299 milyar 636 

milyon) TL harcama yapılmıştır. 

C ) GERİ DÖNÜŞ YAPAN KÖY ve MEZRALAR 

Bölgemiz kırsalında terör örgütüne yönelik sürdürülen başanlı çalışmalar 

ile terör örgütünün vatandaş üzerindeki eylem ve baskılarının giderek azalmasına 

parelel olarak, kırsal alanda güvenliğin sağlandığı köy ve mezralara yeniden geri 

dönüşler özellikle 1996 yılından itibaren başlamıştır. 
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Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere, yeniden köylerine dönüş 

yapabilecek olanların evlerinin onarımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla, 1994 yılında Valilikler emrine ödenek gönderilmiş, bu ödenekle 

yaklaşık 4.000 civarında kişiye ayni ve nakti olmak üzere, toplam (200 milyar 

682 milyon) TL yardım yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, bu güne kadar 

(78) köy ve (70) mezraya (3.786) hane ve (24.775) nüfusun geri dönüşü 

sağlanmıştır. 

D ) GERİ DÖNÜŞ YAPABİLECEK KÖY ve MEZRALAR 

Bugün için, göç eden ailelerin kırsaldaki kendi arzuladıkları köy ve 

mezralardan ziyade, Valiliklerce güvenlik birimleriyle yapılan köordineli 

çalışmalar sonucu, güvenlik açısından sakınca olmayan bölgelere dönüşlerinin 

sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu arada göç eden vatandaşlarımızın büyük 

çoğunluğunun, özellikle de ikinci nesil olan çocuklarının geri dönüş konusunda 

istekli olmadıkları değerlendirilmektedir. 

Halen dönüş yapılanların yanısıra, bölgede (101) köy ve (99) mezraya 

daha, güvenlik ortamının sağlanması sonucu geri dönüş yapılabileceği tespit 

edilmiştir. 

Geri dönüş yapacak olan ailelerin köy ve mezralardaki iskanları sağlanması 

amacıyla, toplam (2.960) evin onarılması ve oturulabilir hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla yaklaşık (2 trilyon 931 milyar) ödeneğe ihtiyaç 

duyulmaktadır. (EK-C) 

Ayrıca, söz konusu yerleşim birimlerindeki, okul, sağlık ocağı, sağlık evi 

gibi kamu binalarının onarımı ile yol, su, elektirik ve diğer altyapı hizmetlerinin 
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tamamlanması gerekmektedir. Bu konuda çok sağlıklı bir tespit yapılmamakla 

birlikte yaklaşık geri dönüş yapacak her yerleşim birimi için (1 trilyon) civarında 

ödeneğe ihtayaç duyulduğu değerlendirilmektedir. 

E ) MERKEZİ KÖYLER OLUŞTURULMASI 

Bölgemizde köye dönüşler kapsamında boşalan köylere tek tek dönüş 

yerine, vatandaşlarca oluşturulacak küçük cazibe merkezi niteliğindeki merkezi 

köylere yerleştirilmesi düşünülmektedir. 

Bölgemiz kırsalında cazibe merkezi olabilecek yerler, ilgili Valiliklerce 

tespit edilmiştir. Dönüşlerin bu merkezlere yapılması, vatandaşlarımıza eğitim, 

sağlık, güvenlik ve diğer kamu m'zmetlerinin daha iyi bir şekilde götürülmesi 

açısından yararlı olacaktır. (EK - D) 

Öteyandan, halen göç etmiş olup, güvenlik açısından kendi köylerine dönüş 

imkanları bulunmayan vatandaşların da, bu merkezi köyleri ya da il ve ilçe 

merkezlerine yerleştirilmeleri uygun olacaktır. 

Bugün için bölgemiz genelinde göç eden vatandaşlarımız için, bu 

merkezlere yapılması düşünülen konut miktan (22.230)'dur. Bu konutlarm 

yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek miktan ise 1997 yılı rakamlan ile (16 

trilyon 346 milyar) TL'dir. (EK - E) 
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F ) GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bölgemizdeki İl Valiliklerince başta terör olayları nedeniyle göç edenler 

öncelikli olmak üzere, bölge insana yeni iş imkanları sağlamak amacıyla, halıcılık, 

kilimcilik, ancılık, hayvancılık ve benzeri alanlarda uygulanan küçük projelerle 

yeni iş imkanları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

- Diyarbakır, Hakkari, Sunak ve Van İllerindeki halı ve kilim dokumacılığı, 

- Bitlis, Bingöl, Hakkari, Diyarbakır ve Sumak İllerindeki teknik arıcılığı 

geliştirme ve anlı kovan dağıtımı çalışmalan, 

- Diyarbakır ve Van İllerinde uygulanan eğititici anne yetiştirme kurslan, 

- Bitlis, Bingöl, Muş ve Diyarbakır İlleri öncelikli olmak üzere bölge 

illerinde uygulanan koyunculuğu geliştirme projesi, bu kapsamda ifade 

edilebilecek bazı çalışmalardır. 

Nitekim, uygulanan bu küçük ölçekli projeler sonucu bölgede yaklaşık 

(15.000) kişi iş veya gelir kaynağı imkanı sağlandığı değerlendirilmektedir. 

Yine, bu kapsamda hazırlanan ancak kaynak temin edilemediği için 

uygulanamayan projfcler bulunmaktadır. Yaklaşık (28.783) kişiye daha iş imkanı 

sağlayacak olan emek yoğunlukta bu projelerin uygulanabilmesi için ihtiyaç 

duyulan (4 trilyon 929 milyar) ödeneğin temin edilmesi gerekmektedir. 
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G)SONUÇ 

Sonuç olarak, bölgede yaşanan göç olayı, gerek göç eden vatandaşlarımızın 

iskan, iaşe ve diğer ihtiyaçları açısından, gerekse göç alan yerleşim merkezlerinin 

eğitim, sağlık, altyapı gibi sorunlarının daha da ağırlaşması bakımmdan değişik 

olumsuzluklara neden olmuştur. 

Bu olumsuzlukların kısmen de olsa ortadan kaldırılması amacıyla, yukarıda 

da belirtildiği üzere, değişik çalışmalar yapılmış, en azından günümüz itibariyle 

açıkta hiçbir vatandaşımız bırakılmamıştır. 

Ancak, göçeden vatandaşlarımızın sorunlanmn tümüyle çözülebilmesi 

amacıyla, günümüz itibariyle yapılabilecek çalışmaları ise kısaca aşağıda 

belirtildiği şekilde özetlemek mümkündür. 

1 - Güvenliğin sağlanamadığı yerleşim birimlerine geri dönüş yapılması 

mümkün olmadığından, buralardan göçeden vatandaşlarımızın İl ve İlçe 

merkezlerinde yada merkezi köylerde İskam amacıyla konut yapımı çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir. 

"2 - Geri dönüşlerde mezra anlayışı değil, toplu yerleşim birimi anlayışı 

hakim kılınmalı, kırsalda vatandaşların göç ettikleri yerleşim birimlerine yalan 

yerlerde merkezi köyler oluşturularak, geri dönüşler bu merkezlere sağlanmalıdır. 

3 - Göç edenler öncelikli olmak üzere, bölgedeki işsiz kesime iş imkanı 

yaratmak amacıyla, emek yoğun küçük ve orta ölçekli projelerin uygulanabilmesi 

için gerekli ödemeler acilen temin edilmelidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 



— 113 — 

4 - Bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanna gönderilen 

aylık parasal kaynağın, miktan artınlmalı, iş bulma imkanı olmayan yaşlı ve 

sakatlara yapılan yardımlann yanısıra, bölgedeki işsiz kesime iş kurma imkanı 

sağlayacak desteği sağlayabilecek seviyeye getirmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 



OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ KAPSAMINDA GÖÇ ED 
YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

İ L L E R 

O 
H 
A 
L 

M 
U 
C 
A 
V 
I 
R 

D.BAKIR 
HAKKARİ 
SÜRT 
ŞIRNAK 
TUNCELİ 
VAN 
TOPLAM 
BATMAN 
BÎNGÖL 
BİTLİS 
MARDİN 
MU$ 
TOPLAM 

GENEL TOP. 

GÖÇ EDEN 

KÖY 

.' 90 

42 
81 

105 
183 

1.6 
517 

32 
41 
88 

129 
13 

303 

820 

MEZRA 

225 

145 
109 
225 
.823 

87 
1614 

110 
288 
125 
134 
74 

731 

2.345 

HANE 

7.745 

5.026 
4.908 
9.734 
8.439 
1.756 

37.608 
2.456 
3.702 
4.379 
8.008 
1.161 

19.706 

57.314 

NÜFUS 

50.371 

41.761 
31.848 
71.874 
41.939 
13.573 

251.366 
18.409 
24.944 
30.411 
52.826 
9..370 

126.969 

378.335 

GERİ DONEN 

KÖY 

7 

7 
3 
5 

10 
2 

34 
' 4 

6 
21 

8 
5 

44 

78 

MEZRA 

9 

2 
1 
1 
2 
3 

18 
0 

'18 
14 
7 

13 
52 

70 

HANE 

323 

303 
136 
198 
213 
118 

1291 
123 
280 
790 
446 
856 

2495 

3.786 

NÜFUS 

18.20 

2.720 
782 

1.016 
714 
826 

6.096 
714 

2.442 
4.636 
3.447 
5.658 

16.897 

22.993 

GERİ DONUŞ 
UYGUN GÖRÜ 

KÖY 

2 

2 
25 
10 
32 

2 
73 
5 
6 
9 
0 
8 

28 

101 

MEZRA 

0 

0 
1 
3 

29 
3 

36 
10 
15 
14 
0 

24 
63 

99 

HANE 

55 

126 
0 

591 
600 
118 

1490 
327 
274 
573 

0 
296 

1470 

2.960 



- 115 — 

1994 -1995 YILLARINDA GÖÇ EDENLER İÇİN YAPILAN KONUTLAR 
MİLYON TL 

İLİ 

DİYARBAKIR 
Merkez 
Kulp 
HAKKARİ 
Merkez 
Kınkdağ 
Çukurca Çığlı 
Yüksekova 
Çukurca-Zap 
Şemdinli Akbal Merası 
ŞIRNAK 
Merkez 
Akçay 
Kumçatı 
Kızılsu 
Beytüşşebap Taşarası 
Beytüşşebap Başaran 
Beytüşşebap Ayvalık 
Cizre Düzova 
Silopi Merkez 
Silopi Doruklu 
İdil Karalar 
Uludere Gülyazı 
Uludere Şenoba 
Uludere Şıhan 
TUNCELİ 
Pertek Sağman 
Ovacık 
VAN 
Merkez 
BİNGÖL 
Merkez 
Genç-Selvi 
Kiğı 
Solhan 
BİTLİS 
Hizan 
MUŞ 
Merkez 

: MARDİN 
Dargeçit 
T O P L A M 

YAPILAN EV 
SAYISI 

693 

932 

2.767 

175 

152 

258 

62 

465 

20 

5.524 

HARCANAN 
PARA 
86.250 

46.360 

154.413 

5.837 

12.850 

26.750 

3.920 

23.250 

7.800 

367.430 
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GERİ DÖNÜŞ 
YAPACAK 

HANE SAYISI 
55 
126 
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591 
600 
118 
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0 
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5 
12 
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59 
60 
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32 
27 
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0 
29 
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ILI 

BATMAN 

BİNGÖL 

BİTLİS 

DİYARBAKIR 

HAKKARİ 

MARDİN 

MUŞ 

SİİRT 

ŞIRNAK 

TUNCELİ 

VAN 

CAZİBE MERKEZİ OLABİLİECEK 
YERLEŞİM YERLERİ 

Merkez Kuyubaşı Köyü 
Merkez Binatlı Köyü 
Merkez Demirbilek Köyü , 
Beşiri Işıkveren Köyü 
Merkez Ilıcalar Köyü 
Merkez Sancak Köyü 
Genç Sevri Bucağı 
Merkez Yolalan Beldesi 
Ahlat Ovakışla Beldesi 
Mutki Meydan Köyü 
Bismil Tepe Köyü 
Dicle Kocaalan Köyü 
Eğil Kalkan Köyü 
Ergani Şölen Kasabası 
Silvan Bağdere Köyü 
Merkez Geçimli Köyü 
Yüksekova Esendere Beldesi 
Çukurca Çığlı Köyü 
Dargeçit Ortaca Köyü 
Nusaybin Girmeli Köyü 
Derik Derinsu Köyü 
Merkez Kızılağaç Beldesi 
Muş Üçevler Köyü 
Varto Çaylak Beldesi 
Baykan Ziyaret Köyü 
Eruh Bağgöze Köyü 
Eruh Bilgili Köyü 
Merkez Akçay Köyü 
Merkez Kumçatı Köyü 
Uludere Ortabağ Köyü 
Güçlükonak Fındık Köyü 
Merkez Çiçekli Köyü 
Pülümür Hasangazi Köyü 
Mazgirt Akpazar Köyü 
Başkale Albayrak 
Çatak Büyükağaç 
Gevaş Aladüz 
Gürpınar Kırkgeçit 
Gürpınar Yalınca 
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9.3. KOMİSYONUN 25-28 TEMMUZ 1997 TARİHLE
RİNDE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI ÇALIŞMA
LAR SIRASINDA DİYARBAKIR TİCARET VE 
SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINCA SUNULAN 
"ZORUNLU GÖÇ, SONUÇLARI VE ÖNERİLER" 
BAŞLIKLI RAPOR 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 

BOŞALTILAN YERLEŞİM BİRİMLERİ 

İLE İLGİLİ 

TBMM ARAŞTIRMA 

KOMİSYONUNA SUNULAN 

ZORUNLU GÖÇ, SONUÇLARI 

VE 

ÖNERİLER 

KONULU RAPORUMUZ. 
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ZORUNLU GÖÇ, SONUÇLARİ VE ÖNERİLER 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, coğrafi ve jeopolitik konumlan 
•itibariyle Osmanlıdan günümüze sosyal çalkantıların yaşandığı bir bölge olarak 
gündeme gelmiştir. Bunun yanında sosyo-ekonomik ve kültürel zenginlikleriyle de 
devamlı stratejik temel güç konumunda bulunmuşlardır. Birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış, doğu ve balı arasında köprü görevi görerek farklı medeniyetlerden 
istifade etme imkanı bularak kültürel zenginliklerini arttırmış, zengin tarım ve 
hayvancılık potansiyeli ile ekonomik anlamda da ülke ekonomisinin temel direği 
olmuştur. 

Erzurum ve Sivas kongreleriylc kurtuluş savaşını başlatan, Kahramanmaraş, 
Gaziantep ve Şanlıurfa gibi kahramanlık örneği gösteren vilayetleriyle tarihe geçen 
bir din, dil, ırk ve kültür, mozaiği olan bölge, 1980'li yıllarla birlikle yeniden şiddet 
ortamına sürüklenmiştir. 

1990 yılına kadar bölgede giderek arlan şiddet ortamı, 1990 yılından sonra 
azami seviyeye ulaşmış, giderek potansiyel suçlu psikolojisi içine itilen bölge 
insanı, toplumsal olayların bastırılması ya da kontrol edilmesi gerekçesiyle 
mekansal değişime (Zorunlu göçe) zorlanmıştır. 

Tarihten gelen nedenlerle sosyo-ekonomik gelişmemişlik sıkıntısı içerisinde 
yaşayan bölge insanı, gelenekçi feodal ilişkiler ağı ile daha da ağır baskılara maruz 
kalmış, Osmanlı'dan günümüze dek doğudan batıya göç hareketlerine sahne 
olmuştur. Bu süreç, GAP ile bitlikle iç göç anlamında biraz daha hız kazanmışsa da, 
kuşkusuz ki 1980Mİ yıllarla başlayan ve 1990 yılından itibaren en şiddetli baskı 
cenderesinin getirmiş olduğu zorunlu göç dalgasının yaşanmasına neden olmuştur. 

Nihayetinde, 1996 yılı içerisinde Odamız ve Türkiye Mimar ve Mühendis 
Odaları Birliğince ortak gerçekleştirilen "Bölgciçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan 
Toplumsal Sorunların Diyarbakır Ölçeğinde Araştırılması" çalışmasında, 
zorunlu göç grubu olarak adlandırılan ve 1990 yılından sonra Diyarbakır'a göç 
etmiş olanların en önemli göç nedeni %58'lik payla köy yakılması olurken, ikinci 
önemli göç nedeni ise %43.63 ile bölgedeki olaylar olduğunu göstermiştir. 

1990 öncesinin en önemli göç nedeni olan geçim sıkıntısı, % 43.13'lük bir 
pay alırken bu oran 1990 sonrasında %18.70'c , aynı şekilde 1990 öncesi % 18.75 
olan işleyecek toprağın olmaması, 1990 sonrası %7.04'c düşmüştür. 
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Bu velilerden de anlaşılacağı üzere, 1990 sonrasında göç nedenleri hızlı bir 
değişim göstermiştir. 1990 öncesinde geçim sıkıntısı, topraksızlık vb. ekonomik 
ağırlıklı gerekçeler, 1990 sonrası adeta can pazarına dönüşen bölgede bir kenara 
itilmiş insanlar köy yakılması ve bölgedeki olaylar nedeniyle bulundukları yerleri 
terk etmek zorunda kalmıştır. 

Yine aynı araştırma sonuçlan, zorunlu göç grubu olarak adlandırılan ve 1990 
sonrast göç eden hanelerin %88.04'ü köyüne geri dönmek istediğini ve bunun da 
%68.55'inin dönme koşulunu "Can güvenliğim sağlanırsa"ya bağladığını 
göstermiştir. Bu olgu, göçün zorunluluk derecesini açıkça ortaya koymaktadır. 

Yine aynı araştırma sonuçları, Diyarbakır kent hanelerinin % 87.35'inin 
yoksulluk sınırı allında, 127 bin çalışanına karşılık 311 bin insanın işsiz, Türkiye 
genelinde %81.9 olan okur-Yazar oranının Diyarbakır özelinde % 64.15 , içme suyu 
ihtiyacının %54'ii, kanalizasyon ihtiyacının % 5.3, kişi başına konut alanının 
Türkiye geneli için 20.29 m2 iken bu oranın Diyarbakır'da 12.9 m2, konut 
üretiminin aynı sırayla 40.6'ya karşılık 29.26 olduğunu göstermiştir. 

Kent merkezlerinde iskana zorlanan insanlara bir taraftan konut ve yakın 
çevresi olanakları gibi kentsel hizmetler gelişlirilmediği ve istihdam sunulmadığı 
için göçe alınan insanlar, kentsel gelişme sürecine entegre olamamış, dahası kentsel 
gelişmeleri negatif etkilemiş; diğer taraftan da geride bırakılan kırsal potansiyelin 
yeniden üretim süreçlerinde kentsel ekonomilere eklenmesinin önü tıkanmıştır. 

Kırsal alandan Diyarbakır'a göç edenlerin % 85.76'sının geride kalan malları 
ile bir ilişkisi kalmamıştır. Bu durumun kent ekonomisi üzerindeki etkisi, 
önümüzdeki süreçte kentin kırsal alanın geri beslemesinden mahrum kalmasının 
daha açık hissedilmesi ile yaşanacak, kent daha da yoksullaşacaktır. 

Kentin park ve genel park meydanı gibi unsurları ortadan kalkmış, yeşil alan 
kavramı yok edilmiştir. Kentin insanları barınaktan başka bir şey göremez ve fark 
edemez duruma gelmiştir. Yılın 5 ayını gölgede 35 derecenin üzerinde geçiren bir 
kentte bu koşullar salgın hastalıkların hızla artması için uygun durum yaratmakta, 
halk sağlığı tehdidin ötesinde bir tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim 
kentin salgın hastalık oranlarındaki artış bu durumu açıkça sergilemekte, altyapı 
koşullarının geliştirilememesi gelecekle "afet" niteliğini alabilecek bir gelişmeyi 
tanımlamaktadır. 
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Zorunlu göç ile kentler üzerinde artan nüfus ve istihdam baskısı altyapıdan. 
üst yapıya, eğitimden sağlığa kadar bütün alanlarda baskısını göstermekte, açlık 
sıntrında bulunan insanlar çöplüklerde aş aramak zorunda kalmakladırlar. Bugün 
için basına yansıdığı kadarıyla (I lakkari askeri çöplüğü ve Diyarbakır'da bir yardım 
kamyonu olayı) çöplüklerde ve yardım kamyonunda yaşananlar, yarınlarda çok 
daha büyük toplumsal huzursuzlukların doğmasına neden olacaklardır. 

Aktif nüfusun %70.94'ünün işsiz olup iş aradığı Diyarbakır'da istihdam 
sorunu çok büyük boyutlara ulaşmaktadır. Kentin ve göç edenlerin iradesi dışında 
gelişen zorunlu göç olgusu, istihdam alanında açıkça gözlenmekte, %70.94 
işsizliğin yanı sıra çalışanların % 57.94'ü günü birlik işlerde çalışmaktadır. 

Kişi başına ortalama yıllık gelirin 283 Dolar olan Diyarbakır, genel olarak 
yoksulluk sınırının altında yaşamakladır. 

Bölgede yaşanan şiddet ortamında, "Kestirmeden sonuç alıcı bir yöntem" 
olarak algılandığı sanılan göç mekanizması, Kürt ve Türk insanının demokratik 
dayanışmasının ve demokratik birliğinin önündeki en büyük engellerden birine 
dönüşüyor. 

Arkasından, bu süreçlerle bireysel alanda büyüyen sıkıntıların toplumsal 
bilince taşınmasına zemin hazırlanmış oluyor. Kurgusu hiç bir zaman geçerli ve 
insancıl olmayan yöntemlerle, toplumsal geleceğin hazırlanacağı sanılmaktadır. 

Giderek toplumsal kangrene dönüşen ve her geçen gün sosyal ve ekonomik 
sıkıntıların katmerleşmesiylc birlikte geleceğin teminatı olan sosyal barış 
zedelenmekte, insanların özgür iradesiyle iskanı ipotek altına alınmaktadır. 

Şiddeti şiddetle çözme politikaları bir an önce terk edilerek, yerine günümüz 
çağdaş toplumlarının uygulamaya başladıkları ve gittikçe globalleşen dünya düzeni 
içerisinde en geçerli ve mantıksal çözüm olan siyasi diyalog yollarının açılması 
gerekmektedir. Siyasi otoriteyi ellerinde bulunduran siyasi erklerin zaman 
kaybetmeden, bir an evvel toplumsal barışı sağlamaları, potansiyel suçlu psikolojisi 
içerisinde yaşayan bölge insanlarını normal yaşamlarına dönüşlerini sağlamaları 
ülke geleceğinin garantisi olacaktır. 
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Yukarıda belirtilen bütün çelişkiler, tek bir cümle ile özetlenmek istenirse 
" Herkes yaşama kararını verdiği çevrede gelişebilir ve o çevreyi 
geliştirebilir/1 

Bu çerçevede orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler aşağıda 
belirtilmiştir. 

• Toplumsal düzenin yeniden inşasını sağlamak üzere ön araştırma 
niteliğinde bilimsel bir anket çalışmasıyla göç nedenleri, sonuçlan ve 
tekrar geriye dönüşün şartları araştırılmalıdır. 

• Toplu yerleşim birimlerinin oluşturulmasından ziyade, gelenekçi toplum 
yapısı dikkate alınarak isteyenin istediği yerde iskanı sağlanmalıdır. 

• Yeniden iskan ve ekonomik faaliyetler için mutlak desteğin sağlanması 
şarttır. Bölge, bir sosyal afet kapsamı içerisinde yeniden ele alınarak imar 
edilmelidir. 

• Rahat ve huzurlu yaşamanın, üretim ve ticaret yapabilmenin zemini 
oluşturulmalıdır. 

• Destekler kişisel desteklerle sınırlandırılmamalı, mutlak kamusal destekler 
oluşturulmalıdır. 

• Arıcılık, İpekböcekçiliği ve Halıcılık gibi ekonomik faaliyetleri artırıcı 
mekanizmalar devletçe desteklenmelidir. 

• Geriye dönüş programı, bir kırsal kalkınma projesi ile desteklenmelidir. 
Kısacası konu ekonomik ve insani boyutu ile ele alınmalıdır. 

• GAP faaliyetlerine hız verilmeli ve bölgenin makus kaderini yenecek unsur 
olarak kabul edilin sulama yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılmalıdır. 

• Kent merkezlerinde yaşamak isleyenler için 5000 bin sosyal konut 
yapılmalıdır. Bu alanlarda el sanatları gibi ekonomik faaliyetler için de 
destekler sağlanmalıdır. 

• Sosyal alet kapsamında, sosyal konut ve iş kurma tazminat fonu 
kurulmalıdır. 
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B Bölgede istihdam alanında büyük paya sahip olan KİT özelleştirilmeleri 
ertelenmelidir. Ergani Çimento örneği bir daha yaşanmamalıdır. 

B Snnnyi geliştirilmeli ve ayrıcalıklı yöre kavramı ile yeni teşvikler 
sağlanmalıdır. Bölge için yeni bir teşvik kararnamesi süratle hayata 
geçirilmeli, Bölgede oluşan yatırım heyecan ve şevki desteklenmelidir. 

• KOBİ v,kredilerinde, bölgenin mevcut şartlarına uyacak düzenlemeler 
yapılmalı ve bölge girişimcilerine ayrıcalıklar tanınmalıdır. 

H Yarım kalmış yatırımlar devletçe desteklenerek hızla üretime geçmeleri 
teşvik edilmelidir. 

El Batı sermayesinin bölgeye kanalizc edilmesini sağlayıcı ayrıcalıklı 
tedbirler alınmalıdır. 

B Bölge illerinin tümünde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına 
hız verilmelidir. 

B Büyükşehir .Belediyelerinin İller Bankası ve Genel Bütçeden aldıkları 
paylar artırılmalı ve bölge kentlerinde alt ve üstyapı hizmetleri 
artırılmalıdır. 

B Bölgeyi ve bölge halkını iyi tanıyan, mesleğinde başarılı, siyasi kaygıları 
olmayan yöneticilerin bölgede hizmet yapmaları teşvik edilmeli ve bu 
yöneticiler siyasi tercihlerden arındırılarak sosyal ve ekonomik yönden de 
desteklenmelidirler. Kısacası, devlet ve halkı birbiriyle bülünleşlirebilccck 
yöneticiler bölgeye atanmalıdırlar. 27.07.1997 

M. Şirin YİĞİT 

Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 532) 



- 126 -

9.4. KOMİSYONUN 25-28 TEMMUZ 1997 TARİHLE
RİNDE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI ÇALIŞMA
LAR SIRASINDA DİYARBAKIR DEMOKRASİ 
PLATFORMUNUN KOMİSYONU SUNDUĞU 
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GİRİŞ 
Şu ana kadar Çeşitli vaatlerle işbaşına gelen hükümetlerin, ilk icraat olarak 

Türkiye'nin en önemli sorunu haline gelen Kürt sorununun çözümü noktasında 
birbirlerine sonuç itibarıyla çok yakın ve benzer çözümlerde bulunması halkımızı 
beklenti ve umuda sokan daha sonraları ise büyük bir şiddet dalgasıyla umutsuzluk ve 
güvensizlik yaratan geleneğinin yeni hükümet ile devam etmemesini umuyoruz. 

Bu gün Türkiye'nin en temel sorununun Kürt sorunu olduğu herkes tararından 
bilinmektedir. Bu sorunun Cumhuriyefm. kıınıluşıından bu yana göz ardı edilmesi, 
reddedilmesi, hatta Kürtlerin kimliklerinin yok sayılması yaşanan sıkmtılann ana 
kaynağım oluşturmaktadır. Sorunun ekonomik, kültürel, suavaTve siyasal boyutlun 
görmezlikten gelinerek salt askeri boyutu öne çıkanlmıştır. Bu politikanm en acımasız 
uygulaması 1990'lar sonrasında uygulanmıştır. Yürütülen bu politikaların sonuçları; 

• Binlerce insan faili meçhul cinayetlerde yaşamlarını yitirmişlerdir. Bir o 
kadan da yaralanmış ve sakat kalmışlardır. ( Susurluk sürecinden sonra bu 
cinayetlerin ne ölçüde meçhul olduğu tartışmalıdır.) 

• Ceza evlerine konulan binlerce tutuklu ve lıüküıv.l:*., ÎT.::JÜ olmayan şartlarda 
yaşamak . zorunda bırakılmışlardır. Cezaevi sorunu bir kangrene 
dönüşmüştür. Yeni hükümet döneminde getirilmek istenilen hücre sistemi ya 
da baskılann arttınlması cezaevlerinin sonınlarmı çözmediği gibi bunlan 
daha da büyütecektir. 

• Kürt sorununa duyarlı, banş ve demokrasiden yana demokratik kitle 
örgütleri, siyasi partiler ve basma karşı gerçekleştirilen saldınlar, bu 
kurumların merkezlerinin bombalanmasına kadar vardınlmıştır. 

• Binlerce insan gözaltma alınmış, işkenceden geçirilmiş, gözaltında ölüm ve 
kaybettirmeler sıklıkla yaşanmış halen devam etmektedir. 

• Bölgede bulunan toplam köy ve mezraların neredeyse tamamına yakın bir 
kısmı boşaltılmış ve yakılmıştır. Eldeki verilere göre şu ana kadar 3.000 
civarında köy ve mezra bu akıbete uğratılmıştır. 

• Bu köylerde yaşayan milyonlarca insan, yerinden yurdundan edilerek göç 
ettirihniştir. Yüz yıllardır yaşadıklan topraklardan eldeki tüm ekonomik 
olanaklan almarak, başka hiç bilmedikleri yerlere göçe ettirilen bu insanlar 
geldikleri yeni yerlerde de acunasız yaşam koşııllanyla karşı karşıya 
bırakılmışlardır. Başta bölge illeri Diyarbakır, Batman, Mardin,Van ve 
Türkiye'nin metropol. itleri olan Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul gibi 
kentlere yerleşen bu insanlar işsizlikle, açlıkla, hastalıklarla cebeleşmek 
zorunda kalmışlardır. 

Dayatılan koruculuğu kabul "etmediği için Yukandaki sürece manız kalan bölge 
inşam, basma yansıdığı gibi çöplerde ekmek toplamak zorunda bırakılmıştır. Gerek 
bölgede bulunan şehirler gerekse metropol kentlerine yapılan göçler binalarda mevcut 
nüfusu önemli oranda arttırmış, şehirleri sosyo-ekonomik açıdan felç etmiştir. Zaten 
yetersiz olan altyapı göç ettirilenlerle işlemez hale gelmiştir. 
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En temel insan haklarında biri sayılan yaşam hakkı bölge insanı için hiçe 
sayılmış, baskıya, şiddete ve göçe manız bırakılan bu insanlar her türlü olumsuzlukla 
yüz yüze gelmişlerdir. Göç alan yerlerde çağdışı hastalıklar tekrar salgın halinde 
görülmektedir. İşsizlik ve konut sorunu ciddi şekilde kendisini göstermiştir. Şehirlere 
gelmek zorunda bırakılan, üretimden kopanlan, buralarda büyük gettolar oluşturan bu 
insanlar hiçbir sosyal hizmetten (eğitim, sağlık vb.) yararlanamamaktadırlar. 

Böylece insanlık son yılların en büyük göç ettirme hareketine tanıklık yapmıştır. 

SORUNA YAKLAŞIM BOYUTU 
Şu ana kadar işbaşına gelen hükümetler, bilinen askeri çözüm dışmda hiçbir 

yaklaşım üretemediler. Bu sebeple sorunun banşçıl çözümüne katkı sunamadılar. 

55. Hükümetin programında bölgedeki sorunun. tespiti diğer hükümetlerin 
tespitleri ile paralellik arz etmektedir. Zua Hükümet Programında bölgedeki sonınim 
etnik olmayıp coğrafî, sosyo-ekonomik, feodal yapı ve dış tahriklerden kaynaklandığı 
vurgulanmıştır. Bu tarz bir bakış açısı başlı basma bir çözümstizlüktür. Somn esasen 
siyasaldır. Bu güne kadar sonına demokratik bir çözüm buluııamamasından dolayıdır ki, 
bu sorun ekonomik ve sosyal sonullara da kaynaklık etmiştir. Köy yakma ve 
boşaltmalarla birlikte yaşanan göçler sonınun etnik ve siyasal olduğunun en bariz 
sonucudur. Kürt sorununu özünden saptınp coğrafi yapıyla, feodaliteyle, sosyal ve 
ekonomik durumla, dış tahrikle açıklama!-: siyasal bir körlüktür. Zira bölgenin coğrafî 
yapışma benzer, sosyal ve ekonomik yapılan aynı feodalitenin hüküm sürdüğü yerleşim 
birimleri olmasına karşılık bölgede yaşanan 'sorunlar buralarda görülmemektedir. 
Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun bir bölümü buna örnek olarak gösterilebilir. 

Uzun zamandır Türkiye'nin gündemine sokulan Köye Dönüş ProjesVrân 
kamuoyunu aldatmaya dönük olduğu anlaşılmıştır. Çatışmalann giderek hızlandığı, 
insanların artan sayıda yaşamını yitirdiği bir süreçte eski yaşamlarım sürdürecek bir 
şekilde köye dönülemeyeceği açıktır. Nitekim uygulama sadece bir kaç köyü daha 
korucu köyü haline getirmekten başka bir işe yaramamıştır. 

55. Hükümet tarafından gündeme getirilen Köy-Kent ProjesVnm de göç eden 
nüfusu eritecek bir çalışma olmayacağı daha ziyade elde kalan köylerin büyük askeri 
Merkezlere dönüştürmenin bir parçası olarak görüyonız. Son günlerde basma yansıdığı 
biçimde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Ertoş ( Uzundere) beldesinin 1995 yılında 
boşaltılmasının ardından yerleştirildikler Doğanlı Köyü yakınlarındaki kamptan Van'a 
göç etmek istemeleri Köy-Kent ProjesVım. de tutmayacağının göstergesidir. Hükümet 
programında söz edilen " Güvenlik nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalan 
vatandaşlarımızın sonullarına süratle çözüm getirilecektir. Bölgede üretkenliği arttıncı 
bir yerleşim düzenlemesine geçilecektir. " denilmektedir. Oysa ki, bölgede üretkenliğin 
sağlanmasının yolu köylerinden göç ettirilenlerin zararlarının tazmin edilerek bu 
insanların köylerine geri dönmelerinin sağlanmasından geçmektedir. Bununla birlikte 
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yayla yasağı getirilmesi bölgede hayvancılığı bitirmiştir. Güvenlik bahane edilerek 
binlerce dönümlük arazi ekilememekte, bağ ve bahçelerden verim alınamamaktadır. 

Köy-Kent Projesi'ni Yatılı Bölge Okulları ve Koruculuk Sistemi ile birlikte 
düşünmek mümkündür. Yıllardır askeri mekanlara dönüştürülen YÎBO'ların sayıca 
çoğaltılarak eğitim sorununa ne ölçüde katkı sunacağı tartışmalıdır. Yıllardır binlerce 
insanın hayatına mal olan bu savaşın böl^e insanının eğitimsizliğinden kaynaklandığını 
düşünmek görkemli bir cehalet örneğidir. Örneğin; Lice'de faaliyet gösteren YÎBO, 
basma da yansıdığı gibi Ali İhsan DAĞLI, Tahsin ÇİÇEK ve Cayan ÇİÇEK gibi pek 
çok insanın kaybedildiği bir merkeze dönüştürülmüştür. YÎBO'ların %65'nin 
bölgemizde olmasının düşündürücü bir boyutu vardır. 

SONUÇ 

1. Anlaşılacağı gibi, yıllardır süren savaş sona ermeden hiç bir siyasal, sosyal ve 
ekonomik sorun çözülemez. Yıllardır izlenen politikalardan geri dönülerek, barışın 
tahsis edilmesi ülkenin en temel ihtiyacıdır. Diyalogla çözüm esastır. Bu nedenle 55. 
Hükümetin bu güne kadar izlenen politikalardan arındırılmış bir zihniyetle başta Kürt 
sorunu ve bunun uzantısı olan tali sonullara yaklaşım göstermesi gerekmektedir. 

Köy -Kent Projesi'nin görünen yönüyle uygulanmak istenmesi zihniyetin 
değişmediğini göstermektedir. 

2. Köylerin yakılıp yıkılmasında Kürt sorununun çözümüne ilişkin bilinen yanlış 
politikalarının belirleyici olmasının yanı sıra bölgenin sosyal yapısı gereği koruculuk 
sisteminin mevcut sonuçta payı oldukça önemlidir. 

Koruculuk sistemi hiçbir şekilde ıslah edilemez, kaldırılmalıdır, 

3. Göç sorununun çözümü, liretimden 'zorla uzaklaştırılan insanların tekrar 
üretime katılmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır. Köy-Kent ProjesVyls bunun hiçbir 
şekilde mümkün olmayacağı açıktır. 

4. Tüm bunların yanısıra göri'ınümde ne söylenirse söylensin somut ve yakıcı 
olan, köylerin halen yakılıp boşaltıldığıdır. Son olarak Batman'ın Sason îlçesi'ne bağlı 
Havre Köyü'nün güvenlik güçlerince boşaltıldıktan sonrp yakılıp yıkılması mevcut 
hükümetin iddialarım ve yaklaşımlarım anlamsızlaştıran bir gerçekliktir. Yine 1994 yılı 
başlarında boşaltılan Mardin'in Nusaybin îlçesi'ne bağlı Zivinge Köyü 20 Temmuz 
1997 günü askeri birlikler tarafindan.yakıldı. 

Köy boşaltmalara ve yakmalara son verilmelidir. 

5. Bölgede bulunan bürokratların, yetkililerin seçimi yaşanan sıkıntıları arttırıcı 
tarzda olmamasına dikkat edilmelidir. 
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Yapıcı ve sorunları çözücü seçimler esas alınmalıdır. 

6. Türkiye'deki çifte hukuk standartları ortadan kaldırılmalı, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle düzenlenen hak ve 
özgürlüklerin uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Köy yakmalar ve diğer ihlalleri gerçekleştiren sorumluların bulunarak 
yargılanması sağlanmalıdır. 

7'. Sonuç olarak suni çözümlerden vazgeçilerek köylerinden göç ettirilen insanlar 
için; güvenlikli ve barışçı bir ortamda zararları tazmin edilerek köye dönüşleri 
serbest bırakılmalıdır. 
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9.5. KOMİSYONUN 25-28 TEMMUZ 1997 TARİHLE
RİNDE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI ÇALIŞMA
LAR SIRASINDA DİYARBAKIR VALİLİĞİ 
TARAFINDAN KOMİSYONA SUNULAN "Dİ
YARBAKIR GÖÇ RAPORU" BAŞLIKLI RAPOR 
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TBC» 
DİYARBAKBR VALİLİĞİ 
Özel Kalem Müdürlüğü 

DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BOŞALAN 
YERLEŞİM BİRİMLERİ NEDENİYLE GÖÇ EDEN 

YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ 
ARAŞTIRILARAK AO NMASI GEREKEN 

TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ 
AMACIYLA KURULAN KOMİSYON 

(İYELERİNİN İLİMİZİ 
ZİYARETİ MÜNASEBETİYLE 

HAZIRLANAN 

DİYARBAKIR @ÖC RAPORU 

25-28 TEMMUZ 1997 
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İÇİNDEKİLER 

GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIMIZA DÖNÜK ÇALIŞMALAR 

a) Göçe ait sayısal bilgiler 
b) İskân çalışmaları 

c) Geri dönüş yapan köy ve mezralar 

d) Geri dönüş yapabilecek yerler 
e) Cazibe merkezleri 

f) Nakdî yardımlar 

DİYARBAKIR İLİNDE BOŞALAN, GÖÇ EDİP DE,GERİ DÖNEN 
VE GERİ DÖNÜLEBİLECEK YERLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 

GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIMIZ İLE DAR GELİRLİ ÇİFTÇİ 
AİLELERİNE YÖNELİK VALİLİK PROJELERİ 

1) Eğitici Anne Yetiştirme Projesi 
2) Karacadağ Bölgesi 500 Baş İvesi Koç Projesi 
3) Dokumacılık (Halı ve Kilim Dokumacılığı) Projesi 

4) Emek- Yoğun İstihdam Projeleri 
5) Teknik Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi 
6) Diyarbakır Hayvancılığı Geliştirme Projesi 
7) Konfeksiyonculuk Projesi 

8) Koyunculuğu Geliştirme Projesi 

9) Seracılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi 
10) Sıralık ve Standart Çeşitlerle Modern Bağ Tesisi Projesi 
11) Yabani Antep Fıstığı Aşılama Projesi 
12) İpekböcekçiliği Projesi 
13) Köylere İçmesuyu Temini Projesi 
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a- Göç'e ait sayısal Bilgiler 

İlimiz sınırları içinde 85 köy, 218 mezra tamamen, 44 köy ve 21 mezra 
kısmen olmak üzere toplam 8694 hanedeki 53.689 nüfus çeşitli nedenlerden 

dolayı boşalarak dağılmıştır. Dağılan köy ve mezralar nedeniyle ilimiz hızlı bir 

nüfus artışına sahne olarak başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere 

altyapı hizmetlerinde de sorunlar kendisini hissettirmeye başlamıştır. 

b- İskan çalışmaları 

Köy ve mezralarımızdan göç ederek ilimi/: merkezine yerleşen ancak, 

sağlıklı bir konuta kavuşamamış vatandaşlarımızdan bir kısmının OHAL Bölge 

Valiliği'nce alt ve üst yapısı ile birlikte yaptırılan 500 Konutun yanı sıra 

Afetevleri olarak yaptırılan 450 Evlere yerleşmeleri sağlanmıştır. İlave olarak 

2500 konuta daha ihtiyaç duyulmaktadır. 

Göçle birlikte kültürel, sosyal ve ekonomik yönden olumsuzluklar 

yaşayan ilimizde yoksul ve muhtaç vatandaşlarımızın faydalanabileceği mimari 

ve şehircilik yönünden uygun, alt ve üst yapı sorunları! bulunmayan toplu 

konutların inşaa edilmesi hedeflenmiştir. Bu itibarla; ilimiz Şanlıurfa karayolu 

üzerinde 20-25 bin vatandaşı kapsayacak şekilde 2500 adet konutun yapılması 

düşünülmektedir. 1997 yılı verilerine göre 1 adet konut maliyetinin 1 milyar 760 
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milyon lira olacağı keşif raporu ile tespit edilmiş olup, çalışmalarımız 

sürdürülmektedir. 

c- Geri dönüş yapan köy ve mezralar 

Geri dönüşü mümkün olan köy ve mezralarımıza yardım yapılmaya 

devam edilmektedir. Ayrıca, geri döndürülen köylerin elektrik, yol, su, okul gibi 

diğer alt ve üst yapı çalışmaları da ilgili kurumlarca yerine getirilmektedir. 
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d-Geri dönüş yapılabilecek yerler 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarımız sonucunda 6 köy ve 9 mezranın 
geri dönüş yapmaları uygun görülerek 296 hane, 1704 nüfusun boşaltmış 
oldukları yerlere geri dönüş yapmaları sağlanmıştır. 

Bunun yanında halen boş olan köy ve mezralarımıza vatandaşlarımızın 

geri dönüş yapmalarının sağlanması için öncelikle coğrafi yönden 

dönebilecekleri bölgenin güvenli olup olmadığı başta kaymakamlıklar olmak 
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üzere ilgili diğer birimlerle koordine edilmek suretiyle kararlaştırılmaktadır. Bu 

meyanda sürdürülen geri döndürme çalışmalarımız sonucunda Bismil İlçesi 

Yasince Köyü ile Ergani Karşıbağlar köyü ile Kulp ilçesi Ayhan köyüne geri 

dönüş yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

GÖÇ EDİPTE GERİ DÖNÜLEBİLECEK YERLEŞİM YERLERİ 

e- Cazibe Merkezleri 

Ayrıca, Valiliğimizce, köye dönüşler kapsamında boşalan köylere tek 
tek dönüş yerine, birkaç köy ve mezranın birleştirilmesi suretiyle cazibe 
merkezleri oluşturularak vatandaşların buralara yerleştirilmeleri şeklinde 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu kapsamda; Lice ilçesinde Dibek, Çağdaş, Yolaçtı, Arıklı köyleri ile 

Sınır, Çiğdem, ve Karaca mezralarının birleştirilerek bir merkezde toplanması 

suretiyle örnek bir cazibe merkezi kurulması yönündeki çalışmalarımız Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürülmektedir. 

Böylelikle göç eden vatandaşlarımızdan bir kısmı, kırsaida güvenliği tam 

olarak sağlanmış cazibe merkezlerine yerleştirilecektir. Bu arada göç eden 

vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun geri dönüş konusunda çok istekli 

olmadıkları da görülmektedir. 
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f-Nakdi Yardımlar 

İlimiz kırsal alanından terör olayları nedeni ile göç etmek zorunda kalan 

ailelerden köylerine geri dönüş yapması uygun görülenlerin, köylerine geri 

dönebilmeleri için konut onarımı ve diğer ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 

malzeme yardımı yapılması için ; 

Dicle Kaymakamlığına 14.923.000.000 TL, 

Hazro Kaymakamlığına 2.978.000.000 TL, 

Hani Kaymakamlığına 500.000.000 TL., 

Silvan Kaymakamlığına 2.000.000.000 TL, 

Çüngüş Kaymakamlığına 112.000.000 TL, 

Ergani Kaymakamlığına 4.250.000.000 TL olmak üzere Valiliğimiz Acil 

Destekleme Programı Bürosunca toplam 24 milyar 763 milyon lira nakdi 

yardım yapılmıştır. 
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G Ö Ç E D M ^ 
DAİGELm 

YÖNEI^ 

Çeşitli nedenlerden dolayı il ve ilçe merkezlerine göç ederek gelen 

vatandaşlarımız ile dar gelirli çiftçi ailelerinin istihdam ve aile ekonomilerine 

katkıda bulunmak amacıyla Valiliğimizce Dokumacılık, Arıcılık, Süt Sığırcılığı, 

Antep Fıstığı Aşılama, Bağcılık, Seracılık, Hayvancılığa dönük çeşitli projelerin 

yanı sıra Eğitici Anne Yetiştirme, Emek-Yoğun İstihdam Projelerinden bir kısmı 

uygulamaya konulmuştur. 

Devlet projesi olarak değerlendirilmesini teklif ettiğimiz Hayvancılığı 

Geliştirme projesinin yanı sıra Emek Yoğun İstihdam projesi ile Karacadağ 

Bölgesinde 500 Baş Ivesi Koç Projesi ve Karacadağ bölgesinin volkanik 

taşlardan arındırılarak tarımsal iskana açılmasını destekleyen projelerimiz için 

parasal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yine Valiliğimizce sürdürülmekte olan Seracılık, Arıcılık, Koyunculuk, 

Bağcılık projelerini yaygınlaştırmak için ek ödeneklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

1-EĞİTİCİ ANNE YETİŞTİRME PROJESİ 

Bu proje evlerde çocuk bakımına yönelik olarak hazırlanarak, hem çocuk 

hem aile yönünden, maddi ve manevi yararlar sağlaması hedeflenmiştir. Bu 

nedenle işe ihtiyacı olan çalışabilecek durumdaki genç kızların bilgi ve 

becerilerini geliştirerek, onların istihdamı temini ile aile bütçelerine katkıda 
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bulunur hale getirilmeleri amacıyla hazırlanan, Evde Çocuk Bakıcılığı İstihdamı 

Garantili Eğitici Anne Yetiştirme kursu 1996 yılında yürürlüğe konulmuştur. 

Çeşitli nedenlerle ilimize göç eden ailelerden çalışabilecek bireylerin 

çoğunluğunun iş için yeterli eğitim ve belirli meslekleri olmaması yüzünden iş 

bulamamaktadırlar. 

Bunun doğal sonucu olarak bazı aileler temel ihtiyaçlarını bile 

karşılamaktan uzak kalıp çocuklarına zorunlu temel eğitimi vermek yerine 

çalıştırdıkları gözlenmektedir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı işe ihtiyacı 

olan çalışabilecek durumdaki genç kızlarımızın bilgi ve becerileri geliştirilerek, 

onların istihdamlarının teminiyle, aile bütçelerine katkıda bulunur hale 

getirilmeleri, projenin temel amaçlarının başında yer alır. 

14-25 yaş arası en az İlkokul mezunu olan öğrenimine değişik nedenlerle 

devam edemeyen geç kızların, Çocuk Bakımı konusunda eğitime tabii tutularak 

dışında üretken hale getirmektir. 

1996 yılı içerisinde başlatılan kurslar devam etmekte olup, bu güne 

kadar 3 devre halinde açılmış, 65 genç kızımız eğitilerek işe yerleştirilmiştir. 4. 

Dönem kurs açılmış olup 25 kursiyerin eğitimleri sürdürülmektedir. 

2-KARACADAĞ BÖLGESİ BEŞYÜZ BAŞ İVESİ KOÇ PROJESİ 

Bu proje ile koyunculuğun yaygın bir şekilde yapıldığı Karacadağ 

Bölgesinde bulunan verimi düşük Mor ve Akkaraman cinsi koyun ırkı yerine et, 

süt, yapağı ve ikizlik nispeti yüksek ivesi koyun ırkının ikame edilmesi 

amaçlanmaktadır. Projenin tutarı 15 milyar 50 milyon lira olup kaynak 

sağlanamamıştır. 
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Bu proje ile Karacadağ bölgesinde 10 köyde 250 aileye 500 İvesi koç 

verilmesi hedeflenmektedir. Bu proje Diyarbakır'da küçükbaş hayvancılığın 

gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

3- DOKUMACILIK (HALI VE KİLİM DOKUMACILIĞI) 

Halı ve Kilim Dokumacılığı Projesi ile 

5000 tezgahta 15.000 dokuyucu ve 500 

usta öğretici ile 15.500 kişi istihdam 

edilmesi hedeflenmiştir. 

İlk 6 ayı kurs niteliği taşıyan bu proje 

ile, 1 yıllık uygulama neticesinde istihdamı 

sağlanan bireylere yılda 150 milyar liralık 

kazanç getirmesi hedeflenmiş, 2'nci ve 

sonraki yıllarda da bu kazancın günümüz 

rakamlarıyla yılda 350 milyara ulaşması 

planlanmıştır. 15.500 kişinin istihdamı 

hedefine ulaşıldığında da projenin ilimiz sakinlerine yıllık getirişi 1 trilyon 750 

milyar olacaktır. 

Bugünkü tarih itibarıyla; il ve ilçelerimizde 1800 tezgahta 5400 kişinin 

istihdamı sağlanmış, ihale edilerek teslim alınan 2000 tezgaha ise yer tahsis 

çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mevcut 2000 tezgahın kurulması için yer 

temin çalışmaları tamamlandığında toplam 3800 tezgahta 11400 kişinin 

istihdamı neticesinde proje % 77 oranında gerçekleşmiş olacaktır. 

Kurmuş olduğumuz 1800 tezgahta çalışmakta olan genç kızlarımız 3 

milyon ile 22 milyon lira arasında değişen rakamlarla aylık ücret almaktadırlar. 
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Bu proje ;Valiliğimiz, Sümer Halı Fabrikası, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları işbirliği ile yürütülmekte olup, aynı 

zamanda özel sektörü bu işin içerisine çekerek halı ve kilim dokumacılığını 

ilimiz için bir sektör haline getirmek amaçlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığfnca usta öğretici sağlamada ve ücretlerinin 

karşılanmasında daha fazla desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

4- EMEK-YOĞUN İSTİHDAM PROJELERİ 

İlimize çeşitli nedenlerle göç sonucu gelen ailelere iş ve iskan imkanları 

sağlamak amacıyla Valiliğimizce gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda 

iki proje hazırlanmıştır. 

a- İlimiz Merkez Güleçoba Köyü Hatuni ve Ayşat mezralarını 

kapsamaktadır. Bu kısımlarda 2.680.500 m2,lik arazide taş toplama, 120 konut 

ve işletme binası yapımının yanı sıra 8.378.875 m2 alanda tarımsal faaliyetler 

planlanmıştır. Projenin maliyeti 1997 yılı fiyatlarıyla 450 milyar liradır. 

b- İlimiz Merkez Kaldırım, Oğlaklı ve Övündüler Köylerindeki taşlık 

alanların (mera) tarıma ve iskana açılmasıdır. Bu kısımlarda 8.805.875 m2,lik 

arazide taş toplama, 150 konut ve işletme binası, bir adet 100 tezgahlık halı 

atölyesi ve tarımsal faaliyet yapılması planlanmıştır. Proje maliyeti yılı fiyatları 

ile 600 milyar liradır. 

Bu projeler ile; İlimizde yaşayan vatandaşlarımızdan 1000 kişiye 

istihdam olanağı sağlanacaktır. Projenin aile bütçelerine yapacağı toplam 

katkının yıllık ise 125 milyar lira olacağı hesaplanmaktadır. Ancak yeterli 

kaynak temin edilemediği için proje henüz uygulamaya geçirilememiştir. 
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5- TEKNİK ARICILIĞI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ 

Diyarbakır Merkez, İlçe ve 

Köyleri ile özellikle anti-toros 

eteklerindeki GAP Projelerinin 

sulama sahası dışında kalan 

dağlık köylerimizde çiftçilik dışı 

uğraş olarak çiftçi ailelerine il 

merkezinde toplam 3800 adet 

anlı kovanın 380 aileye verilmesi 

için 30 milyar 200 milyon liraya ihalesi yapılmış olup kovanların dağıtımına 

başlanacaktır. 

İlçe vakıflarına sağlanan kaynaklar ile 7047 kovan 1864 aileye 

dağıtılmıştır. Bu proje ile, çiftçilerimizin köyünde kalarak yaptığı işe ek olarak 

aile gelirlerini artırması hedeflenmiştir. Dağıtılmış ve dağıtılacak olan bu 

kovanlarla 1996 yılından bu yana Diyarbakır'daki arı kovanı sayısı 26 bin 

civarına ulaşmış olacaktır. Bu çalışmalarımız sonucu, arıcılık ilimizde bir sektör 

haline getirilmiş olacak ve bundan sonraki günlerde de çalışmalarımız artarak 

sürdürülecektir. 

6- DİYARBAKIR HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

Kırsal alandaki hayvancılıkla uğraşan 

yetiştiricilerin kente göçlerinin önlenmesi, 

yerinde istihdamlarının sağlanması ile aile 

ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının 

amaçlandığı bu projenin ilimizin özel 

durumu da dikkate alınarak Banka 

mevzuatı kapsamı dışında bir "DEVLET 

PROJESİ" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İlgili bakanlıklara ve TC. 
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Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne proje sunulmuştur. Proje Tutarı 756 milyar 

olup, finansının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu proje, merkez ve 13 ilçede 

gelir düzeyi düşük, arazisi yetersiz, nüfusu fazla, kırsa! atanda yaşayan 2000 

ailenin geçim standartlarını yükseltmek, işsizliği önlemek, süt üretimini 

arttırmak ve hayvancılığı geliştirmek için .4000 baş kültür ırkı süt sığırı 

dağıtımını kapsamaktadır. Henüz kaynak sağlanamadığından proje hayata 

geçirilememiştir. 

7-KONFEKSİYONCULUK PROJESİ 

Örgü kumaş konfeksiyonculuğu ve dokuma kumaş konfeksiyonculuğu 

adı ile hazırlanan 2 adet proje ile çift vardiya usulü 920 kişinin istihdamı 

hedeflenmiştir. 

İşletmesi özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projenin kuruluş 

maliyeti 72 milyar lira olup, S.Y.D.T. Fonundan 12 milyar lira ödenek temin 

edilmiştir. Ödeneğin geri kalan kısmı tamamlandığında proje 3 ay içerisinde 

faaliyete geçirilecektir. Ödenek temini çalışmaları devam etmektedir. 

8-KOYUNCULUĞU GELİŞTİRME PROJESİ 

İlimizdeki hayvancılık önemli bir yere 

sahiptir. Mevcut koyun ırkı olan Mor ve 

Akkaraman koyunları et, süt, yapağı ve 

ikizlik nispeti yönünden düşük verimli 

olduklarından bunların yerine bölgeye 

adapte olmuş et, süt, yapağı ve ikizlik 

nispeti yönünden daha iyi olan Ivesi 

koyun ırkını geliştirmeyi amaçlayan bu proje ile Diyarbakır merkezinde SYDV 

fonundan sağlanan kaynak ile 550 aileye 5500, ilçelerimizde ise 1.500 aileye 

10.500 ivesi koyun-koç dağıtımı planlanmıştır. Diyarbakır merkezindeki 
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projenin tutarı 50 milyar lira olup, 10 milyar liralık ödeneğine müteakip ilk 

etapta 450 koyun ve 50 koç 50 aileye dağıtılmıştır. Ayrıca, İlçe vakıflarına 

sağlanan kaynaklar 7200 koyun, 324 koç 1275 aileye dağıtılmış, çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

9- SERACILIĞI GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ 

Valiliğimizce hazırlanan, ekonomi ve istihdama katkı sağlayacak 

projelerden "Seracılığı geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" küçük ekilebilir 

alanlarda örtü altı sebzeciliğini teşvik etmek, aile işletmelerine ek gelir 

sağlamak, tüketiciye turfanda sebze sunmanın amaçlandığı bu proje Dicle, 

Hani, Kocaköy, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde 270 çiftçi ailesi için 574 serada 

uygulamaya konulmuş ve bu seralar vasıtasıyla üretim yapılmaya başlanmıştır. 

İlçe vakıflarına sağlanacak kaynaklar, ile projeyi yaygınlaştırıp geliştirme 

çalışmalarına devam edilecektir. 

10- SIRALIK VE STANDART ÇEŞİTLERLE MODERN BAĞ TESİSİ 
PROJESİ 

Diyarbakır merkez ve 13 ilçede uygulanmakta olan bu proje ile; verimden 

düşmüş sıralık bağların yenilenmesi, engebeli ve kıraç arazilerin 

değerlendirilmesi, erozyonun önlenmesi, verimi yüksek çeşitlerle bağ tesis 

edilmesi gibi faktörler ile bağcılığı yaygınlaştırmak, aile ve ülke ekonomisine 

katkı sağlanması planlanmıştır. 

il Özel İdare bütçesinden sağlanan 9 milyar liralık kaynak ile sıralık ve 

standart asma fidanlarından toplam 116725 şdet asma fidanı temin edilerek 

teknik elemanların nezaretinde üreticilere dağıtılarak belirlenen alanlara dikimi 

yapılmıştır. 
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Yine ilçe vakıflarınca sağlanan kaynaklar ile 43.975 adet asma çubuğu 

162 aileye dağıtılarak ve çeşitli yerlerde bağ aşısı yapılarak bağcılığı geliştirme 

ve yaygınlaştırma çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

11- YABANİ ANTEP FISTIĞI AŞILAMA PROJESİ 

Valiliğimizce hazırlanan, Özel İdare Müdürlüğünce finansmanı karşılanan 

ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan "Yabani Antep Fıstığı 

Aşılama Projesi" ile yabani formların bulunduğu ve başka bitkilerin yetişmesine 

uygun olmayan veya yetiştirilse dahi yeterince verim alınamayan meyilli, taşlık, 

kireçli ve kıraç alanlarda bulunan ve yabani örtü içerisinde yer alan, vatandaş 

tarafından bugüne kadar sadece yakacak olarak istifade edilen bittim ve 

melengiç ağaçlarının aşılanarak ekonomiye kazandırılmaları hedeflenmiştir. 

Yeşil bir kuşak oluşturulması yanında GAP projeleri ile sulamaya 

açılacak olan sahaların dışında kalan kırsal kesim insanının gelir düzeyinin 

yükseltilmesi ile aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığı bu 

proje kapsamında 1997 yılı içerisinde 1 milyon ağaçta aşılama faaliyeti 

uygulanacaktır. Proje tutarı olan 38.886.231.000 liralık kaynak ayrılmış olup ilk 

etapta Ergani, Kocaköy, Dicle, Çüngüş, Lice, Çermik, Eğil ve Bismil ilçelerinde 

530 çiftçi ailesine ait 574.647 adet Antep fıstığı aşılaması gerçekleştirilmiş, 

çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

12-İPEKBÖCEKÇİLİĞİ PROJESİ 

Bu proje ile geçmiş yıllarda ilimizde çok yaygın olarak sürdürülen.ve 

günümüzde durma noktasında bulunan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırarak 

tekrar bir sektör haline getirmek amacıyla 9 ilçede 500 aileye 2'şer kutu olmak 

üzere 1000 kutu ipekböceği tohumu dağıtılarak 30 bin kg. yaş koza üretimi 

hedeflenmiştir. Ayrıca her aileye 200 adet dut fidesi verilerek 1 dönümlük dut 
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bahçesi tesis ettirilecektir. Projenin sabit yatırım giderleri 24.105.900.000 lira, 

toplam proje gideri 26.777.900.000 lira, projeden hedeflenen yıllık gelir toplamı 

ise 36 milyar liradır. 

13- KÖYLERE İÇMESUYU TEMİNİ PROJESİ 

Bu proje, il ve ilçe S.Y.D.V. Başkanlıkları ile Özel İdare Müdürlüklerinin 

mali kaynakları kullanılmak suretiyle, hiç içmesuyu olmayan 207 adet 

köyümüzün içmesuyuna kavuşturulabilmesi için anahtar teslimi şartı ile ihale 

edilecek sondaj işlerini kapsamaktadır. 

İlk etapta hiç içmesuyu olmayan 57 ünitenin suya kavuşturulması için 

anahtar teslimi şartı ile ihalesi yapılmış, bunlardan 41 ünitede çalışmalar 

tamamlanarak hizmete sunulmuş ve hiç içmesuyu olmayan köy-sayısı'201'e 

düşürülmüştür. Halen 16 ünitede ise çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca hiç 

içmesuyu olmayan 70 ünitenin daha suya kavuşturulması için ödeneği temin 

edilmiş, diğer ünitelere ödenek temin etme çalışmaları devam etmektedir. 

Köylere içmesuyu temini çalışmalarında Köy Hizmetleri Bölge 

Müdürlüğü'nce sondajlara ait olan enerji nakil hatlarının yapımı karşılaştığımız 

en önemli sorunlardandır. 

Hiç içmesuyu olmayan 207 ünitenin 70'inin suya kavuşturulması ve 

sondaj ihalesi yapılan 17 ünitede çalışmalar sürdürülmektedir. 
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[ç Göç Tartışmaları 

Sağlık Boyutu 

DİYARBAKIR TABİPLER ODASI 

Türk Tabipleri Birliği 
1996 
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"Orda bir köy var uzakta, 

Oköybizimköyümüzdür, 

Gitmesck te 

Görmesek te 

O köy bizim köyümüzdür...." 

Birçoğumuz bu şiiri okumuş veya bazılarımız okul şarkısı olarak 
anımsıyordun 

Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olayların boyutları, nedenleri ve çözümleri 
farklı olsa bile tüm ülkeyi her yönüyle etkilediği artık her kesim tarafından dile 
getirilmektedir. 

Bu arada bölgedeki insanlar yaşanan olaylara bağlı olarak birçok sorunla 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlardan biri de "göç" olarak tanımladığımız 
olaydır. 

Uzun yıllardan beri süren bölgedeki, göçün klasik nedenleri şöyle 
sıralanabilir: 

* Toprak dağılımındaki dengesizlik, 
* Yüksek nüfus artış hızı, 
* Tarımda makinalaşma, 
* Köyün iticiliği, 
'* Kentin çekiciliği, 
* İşsizlik 
Geçmişte göçmenlerin geldikleri yerlerle ilişkileri tümden kesilmiyordu. 

(Bayram ve tatillerde akraba ziyaretleri, erzak getirme, küçük çaplı yatırım yapma 
v.b.) En önemlisi de kişilerin kendi iradeleriyle belli bir zaman ve planla göç 
etmeleriydi. 

Kentleşme hızı veya kırdan - kente göç oranı tüm gelişmekte olan ülkelerle 
uyumluyken, son yıllarda Türkiye'de bu oran öylesine çok arttı ki bazı yerel ve 
genel yöneticiler "ülke içi vize" konusunu gündeme getirdi. Bu tür tartışmalar 
tümüyle ayrımcılığa - çatışmalara "vize" getirebilir; bu konuda dikkatli olmak 
lazım! 

Bölgemizdeki bugün yaşanmakta olan yer değişikliği yıllardır yaşanan 
göçten önemli ölçüde ayrılmaktadır. Daha önceleri göç veren kasaba ve kentler, 
şu anda göç alarak bir göç patlaması yaşamaktadır. Bu göç ne istihdam 
alanlarının artmasına, ne de kentin çekiciliğine bağlıdır. Ve nüfus artışı bölgede 
çok kısa bir zaman diliminde tümüyle plansız ve insanların iradesi dışında 
gerçekleşmektedir. 

Bölgede birçok yerleşim birimi hızla nüfusunu kaybederken, bazı yerleşim 
birimlerinde nüfus hızla artmaktadır. İnsanlar kendi iradesi dışında, hayatta 
kalabilmek umuduyla toprağını, malını, evini, köyünü bırakarak sonunu 
kendisinin de bilmediği bir girdaba atılmaktadır. Çoğu zaman geri dönüş 
koşulları da kalmamaktadır; çünkü geride bıraktıkları tarlaları, evleri, hayvanları, 
bahçeleri yakılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



- 152 -

Tüm bu boyutlarıyla bakıldığında son dönemlerdeki bu yer değişikliğine 
TEHCİR tanımı daha uygun düşmektedir. 

Şu anda dilenci gibi görülen bu insanlar kendi yerlerinde ürettikleriyle 
yarınlara umutla bakabiliyorlardı. Oysa şimdi üretimden tüketime kaydırılıyorlar. 
En basitinden köyünde ekmeği - suyu parayla almayan insanlar bugün bunları 
parayla almak zorunda kalıyor. 

Köylerinden ayrılmadan önce bu insanlar çiftçilik, hayvancılık yapıyordu. 
Kendi ürettiğiyle yaşamlarını idare ediyor, tavuğundan yumurtasını, 
koyunundan süt, yoğurt, peynir ve etini, tarlasından; buğday, un, ekmek, bulgur 
ve mercimeğini, bahçesinden sebze ve meyvesini elde ediyordu. Hem kendini 
besliyor, hem de ekonomik kazanç elde ediyordu. Türkiye'de son yıllarda t anm 
ürünlerinde ve hayvancılıktaki görülen ekonomik kayıplar da bunu 
doğrulamaktadır. Daha önce bölgeden komşu ülkelere hayvan götürülerek 
yapılan kaçakçılık bir geçim yoluyken, oysa bugün komşu ülkelerden hayvan 
getirilmekte. 

Türkiye İnsan Hakları Vakfını 1994 raporuna göre köy boşaltmalarının 
ekonomik kaybı 12 trilyon TL. dır. 

Öte yandan göçle birlikte kentler hızla köyleşiyor. Farklı bir ortamla 
karşılaşan insanlar kente uyum sağlamada bocalıyor. 

Gelenler şartlar aynı olduğu sürece geri dönmeyi düşünmedikleri gibi, 
yardımlarla da yaşamlarını sürdüremiyeceklerini belirtiyorlar. 

Klasik anlamda daha iyi yaşam koşullan arayışı için insanlar göç ederken, 
bugün bölgede insanlar yaşayabilmek için yerlerini zorunlu olarak terk etmek 
konumundadır. ' 

Yaşanan olaylarla birlikte doğa da tahrip oluyor. 

BÖLGEDEKİ KÖY BOŞAL(T)MA - TERKETME NEDENLERİ 

Bölge'de 1993/1995 yıllarını arasında 2500'e yakın köyün boşaltıldığı 
tahmin edilmektedir. 
Bu uygulama bir dizi nedenden kaynaklanıyor: 

* Köylerin korunamaması, köylülerin koruculuğu kabul etmemesi ya da 
iddialara göre PKK'ye yardım etmesi. 

* Komşu köylerin korucu olması nedeniyle, iki ateş arasında kalma 
korkusu. 

* Faili meçhul cinayetler, kaçırma olayları, yargısız infazlar, "meçhul 
kişilerin tehditle para toplaması, sürekli askeri operasyonların olması", işkence 
korkusu, (Yeşilyurttaki dışkı yedirme örneği gibi...), gözaltına alınma ve 
tutuklanma korkusu. 

* Yaylaların yasak veya korku nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi. 
* Tarımla uğraşmanın, çalışma güvenliğinin olmaması veya sağlanmaması. 
* Can güvenliği nedeniyle eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetlerin 

olmaması veya sağlanmaması. 
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* PKK'ye gideceği iddasıyla gıda ambargosunun uygulanması. (Oysa 
Anadolu'nun birçok yerinde hasat sonrası temel gıdalar toptan alınır, erzak 
olarak kaldırılır; bu yöntem hem hayat pahalhğına karşı, hem de pratik oluşu 
açısından tercih edilir.) 

* Özellikle tarım ve hayvancılıktaki üretimin azalmasıyla giderek 
yoksullaşan, ekonomik sıkıntılarının artması. 

SONUÇLAR 

Genel hatlarıyla bu çerçevede göç ettirilen veya kendi iradeleri dışında göç 
etmek zorunda kalanların sorunları bölgede kalmamakta, gittikleri her yerde de 
devam etmektedir. Her kent giderek bir "Güneydoğu" olmakta, göç olgusu bütün 
ülkeyi saran, giderek tedavisi zorlaşan bir hastalık halini almaktadır. 

* Yıllardır yeterli istihdam alanı olmayan ve düzenli kent halini alamayan 
bölge kentleri büyük problemlerle karşı karşıya kalmıştır. İşsizlik had safhaya 
ulaşmış, kahvecilik, seyyar saücılık ve işportacılık genel meslekler olmuştur. 

* Eğitim giderek yok olmaktadır. Köylerini terk edenler daha önce asgari 
düzeyde göre bildikleri eğitimden artık pek faydalanamamaktadır. Yeni yerleşim 
yerlerindeki uyumsuzluk ve belirsizlik eğitimsizliği daha da arttırmaktadır. 
Yoksullaşan aileler giderek çocuklarını saloz - kağıt mendil - simit - çerez 
satıcılığı, boyacılık gibi işlerde çalıştınrarak ekonomiye katkı sağlamaya 
çalışıyorlar. Yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar eğitimi umursamaz 
duruma gelmişlerdir. 

* İnsanlar köylerini terk ettikleri için potansiyel suçlu olarak algılanmakta; 
buna bağlı olarak iş aramalarında, günlük yaşamlarında bir çok problemle de 
karşı karşıya kalmakta. Bu tür dışlamalar giderek sosyal banşı tehdit etmekte, 
göç alan kentlerde ırkçılığı, etnik ayrımcılığı ve söven duyguları artırmaktadır. Bu 
tehlike patlamaya hazır serseri mayın gibi ülkeyi dolaşıp tehdit etmektedir. 

* Zaten düzenli olmayan kentler, köy boşalmalarıyla daha da 
kalabalıklaşmakta ve çarpık kentleşmeye mahkum olmaktadır. Altyapı 
yetersizliği, gecekondulaşma ve yaşanan yoksullukla kentler köy halirii 
almaktadır. Köyleşen kentlerden de sermaye ve beyin göçü artmakta ve bu da 
sorunları daha da derinleştirmektedir. 

* Öteden beri sürgün yeri olarak adlandırılan bölgede, kamu görevlileri iş 
başı yapmamak veya bir an önce bölgeyi terk etmek için çeşitli yollara 
başvurmaktadır. Beyin göçü ile birlikte kenti olumlu yönde değiştirebilecek 
dinamikler giderek yok olmaktadır. 
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SAĞLIK 

Bölgedeki olağanüstü koşulların olumsuz etkisi, sağlık hizmetlerinin tüm 
basamaklarında gözlemlenmektedir. Sağlıklı yaşam hakkı bölgede 
unut turulmuşum 

Hızla nüfusu artan, altyapı yetersizliği olan kentlerde sağlık en olumsuz 
gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlığı olumsuz yönde etkiliyen başlıca nedenler şunlardır; 
* Aynı hanede iki - üç ailenin yaşaması, 
* Yaşanan şiddete bağlı olarak gelişen ruhsal bozukluklar,' 
* İyi beslenememe, 
* Isınamama, 
* Temizlik koşullarına tam uyulmaması, 
* İçme suyunun yetersiz ve pis olması, 
* Atık suların düzensiz tahliye edilmesi, 
* Katı atıkların rastgele atılması. 
Bütün bu nedenler var olan sağlıksız koşulları daha da arttırarak 

hastalıklara yol açmaktadır. I İnsanlar sağlık kuruluşlarına başvurup muayene 
olsa bile, yoksulluk nedeniyle ilaçlarını alamamaktadır. Özellikle bulaşıcı 
hastalıklarda tedavinin yeterli olmaması bu hastalıkların taşıyıcılığını 
artırmaktadır. t 

Göç alan kentlerde kısa sürede ortaya çıkan aşın nüfus artışı, işsizlik, 
yoksulluk ve olumsuz çevre j koşullan yakın bir gelecekte salgın hastalıkların 
patlak vermesine neden olabilecektir. 

Bu bilgiler ışığında Diyarbakır'daki sağlık düzeyini irdelemeye çalışalım. 

DİYARBAKIR'DA SAĞLIK 

1990 nüfus sayımına göre 380 bin civarında saptanan kent nüfusu son beş 
yılda 1 milyonu aşmış durumdadır. Bu artışın nedeni, Diyarbakır'da yeni 
istihdam alanlarının açılması değil, bölgede yaşanan olayların getirdiği yoğun 
göçtür. 

* Olağanüstü hal bölgesinin yönetim merkezi olan Diyarbakır'da olağanüstü 
sağlık çalışmaları yapılmamakta ve olağanüstü sağlık önlemleri alınmamaktadır. 

* Diyarbakır'a yönelik göçler nedeniyle, nüfus kontrolden çıkmıştır. 
* Birinci basamak sağlık kuruluşları (sağlık evi - sağlık ocağı - dispanserler) 

hizmet verdiği nüfusa hakim olamamakta, risk altındaki nüfusun sorunlarını 
saptayamamakta ve hizmetle ilgili değerlendirmeleri yapamamaktadır. 

*" Son beş yılda sağlıkla ilgili veriler düzenli toplanmamakta ve saha 
çalışması yapılmamaktadır. Bölgedeki veriler ülke geneline göre olumsuz 
olmasına rağmen, gerçekleri tam anlamıyla yansıtmamaktadır. 
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* Sağlık personelinin, Türkiye'nin bir çok yerinde olduğu gibi, kent 
merkezine yığıldığı, ilçelerin ve kırsal kesimin yavaş yavaş boşaldığı 
görülmektedir. 

* Bölgede kent merkezine doğru yaşanan yoğun sağlık personeli 
hareketliliği, hizmet sunumunu olumsuz etkilemekte, bölgeden ayrılma isteği 
giderek artmaktadır. 

* Sağlık ocağı sayısı nüfusa oranla son derece yetersizdir. Var olanlar ise, 
hizmet sunumunu yetersiz ve olanaksızlıklar içinde vermektedir. Buna bağlı 
olai'ak, koruyucu sağlık hizmetleri sunması gereken sağlık ocakları daha çok 
poliklinik hizmetleri sunarak asıl hedefini gerçekleştirememektedir. 

* Can güvenliği nedeniyle çevredeki acil hastaların merkeze 
yetiştirilmesinde geceleri zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. 

* Temel sağlık hizmetlerinin çoğu asgari düzeyde verilmekte ve bundan en 
çok kadın ve çocuklar etkilenmektedir. 

* Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü 1995 sağlık istatistiklerine göre 
Diyarbakır'da 112 binalı sağlık evi ile 67 sağlık ocağı bulunmaktadır. 

112 sağlık evinden sadece 15 tanesi faal durumdadır; 97 sağlık evinde 
personel yetersizliği veya güvenlik nedeniyle kapalıdır. 

67 Sağlık ocağından 15 tanesi aynı nedenlerle kapalıdır. 

Bunlar ; 
Kulp - Ağaçlı 
Kulp - Hamzalı 
Kulp - Bayır 
Lice - Savat 
Lice - Çeper 

Lice - Yaprak 
Silvan - Bayrambaşı 
Silvan - Çatakköprü 
Silvan - Yolarası 
Silvan - Yuva 

Bismil - Çöltepe 
Ergani - Kesentaş 
Hani - Kuyular 
Dicle - Döver 
Dicle - Kocalan 

Sağlık ocaklarıdır. Diğer sağlık ocaklarının bir., çoğunda da personel 
yetersizliği nedeniyle yeterince hizmet verilememektedir. 

* İlçelerde koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama, bebek, gebe takibi v.b.) için 
köylere yapılacak geziler tümüyle izine bağlıdır. İlçe yöneticileri güvenlik 
nedeniyle bu uygulamayı yapmaktadır. Bu nedenle çoğu kez koruyucu sağlık 
hizmetleri yapılamamaktadır. Aşılama oranlan aşağıdaki tablo ve grafikten 
anlaşılacağı gibi her yıl düşmektedir. 
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Tablo 1: Diyarbakır İlinde DBT, Kızamık ve BCG Aşılama Oranlarının Yıllara Göre 
Dağılımı 

YILLAR 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

DBT I 

%88 

%86 

%74 

. %61 

%44 

%35 

DBT II 

%77 

%72 

%57 

%49 

%38 

%25 

DBT III 

. %68 

%66 . 

%54 

%39 

%34 

%21 

Kızamık 
%58 

%57 

%52 

%42 

%29 

%26 

BCG 

%32 

%28 

%24 

%30 

%29 

%20 

Grafik 1: Diyarbakır İli Kızamık Aşılama Oranlarının Yıllara Göre Dağuımı (1990-1995) 
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* Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri 
Grafik 2: Diyarbakır İli DBT I Aşılama Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı (1990 - 1995) 

Yıllar 

* Kavnak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri 
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* Bütün güneydoğu illerinde olduğu gibi, Diyarbakır'da da bebek - çocuk 
ölümleri ülkenin öteki kesimlerine göre oldukça yüksektir. 1990 verilerine göre 
Türkiye genelinde canlı doğan her bin bebekten 60'ı ilk bir yıl içinde ölürken, 
Diyarbakır'da bu sayı binde 87'dir. Son beş yıldaki olumsuzluklar dikkate 
alındığında bunun daha da arttığı gözlemlenmektedir. 

* Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı olarak boy - kilo oranlan 
olumsuzdur. 

* Ana sağlığı açısından sorun vahimdir. Bölgede yüksek olan doğumların 
%70'i sağlık personelinin yardımı olmadan yapılmaktadır. .Türkiye genelindeki 
sağlık personeli yardımı olmaksızın yapılan doğumların oranı ise %15 tir. 

* Sağlık çalışanlarının tıp bilgisini her koşulda cinsiyet, ırk, ulus, din, 
politik düşünce yâ da benzeri farklılıklara bakmaksızın tüm insanların hizmetine 
sunması için tarafsız ve güvenli koşullarda çalışması gerekmektedir. Fakat 
bölgede sağlık personeli bu ilkeler ışığında çalıştığında kimi zaman çeşitli 
zorluklarla karşılaşarak mağdur olmaktadır. Bunlar faili meçhul cinayetler, 
sürgünler, gözaltına alınmalar, tutuklanmalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumda sağlık personelinin çalışma koşullan da güçleşmekte ve bölgeden 
ayrılmaları için bir neden olabilmektedir. 

* Bölgedeki sağlık çalışanları ekonomik bakımdan da diğer bölgelere 
nazaran daha avantajlı durumda değildir. 

* Sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlannın, bireylerle iletişim kurabilmesi 
önemlidir. Sağlıklı ve nitelikli hizmet için gerekli olan iletişim, karşılıklı güven 
ortamı da sağlar. Oysa sağlık çalışanları, hastalarının çoğunlukla Türkçe ve 
kendilerinin de Kürtçe bilmemesi nedeniyle yeterli derecede yararlı olamadıkları 
kanısındadır. Bu özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde güçlüklere neden 
olmaktadır. (Aşılama, gebe, bebek eğitimi ve takibi gibi.) 

* İlçelerde bulunan hastanelerin çoğunda uzman hekim bulunmamakta, 
yataklı tedavi hizmeti gerektiği durumlarda daha çok ayakta tedavi hizmetleri 
vermektedir. Bir kısım ilçe devlet hastaneleri ise kapalıdır. (Örneğin Lice Devlet 
Hastanesi) 

11 çevresinde vektör (sivrisinek, karasinek v.b.) mücadelesi yapılmadığı için 
sıtma Diyarbakır'da olağan hale gelmiştir. 1994 yılında tüm Türkiye'de görülen 
sıtma vakalarının %37'si Diyarbakır'da, %73'i bölgede (Diyarbakır-Mardin-Siirt-
Batman-Şırnak) saptanmıştır. 
Çöp biriktirme yerlerinin uygunsuzluğu, kaçak et kesim yerleri, sayılan 1500 
civarında olan ahırlar, gübrelikler, eski çöp toplama merkezi, kanalizasyon 
şebekesinin olmadığı yerlerde açıkta akan atık sular vektör kaynaklan 
oluşturmaktadır. Kent merkezinde mevsimin ısınmasıyla birlikte karasinek ve 
sivrisinekler artmaktadır. Mücadele yetersiz yapılmaktadır. 

.* İl çevresinde GAP'la birlikte bilinçsizce yapılan sulu tarım, buna yönelik 
sağlık eğitimi ve sıtma mücadelesinin yapılmaması da sıtmanın artmasına neden 
olmuştur. 

* Yaşanan olaylara bağlı olarak güvenlik nedeniyle yeterli personel ve 
lojistik desteğin sağlanmaması son yıllarda vektör mücadelesinin 
yapılamamasına yol açmıştır. 
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* Her yıl giderek artan sıtmaya karşı bir önlem paketi düşünülmediği gibi, 
kimi zaman tedavisinde kullanılan ilaç dahi bulunmamaktadır. Üstelik bu ilaç 
Türkiye'de yalnızca Sağlık Bakanlığın'ca getirilmektedir. 

* Bilinçli tedavi görmeyen hastalar şikayetleri geçince ilacını kesmekte* 
taşıyıcı olarak yaşamaktadır. Göçle birlikte bu taşıyıcılar tüm ülkeye 
yayılmaktadır. 

Tablo 2: Türkiye Geneli ve Diyarbakır İlindeki Sıtma Olgularının Yıllara Göre Dağılımı 

Diyarbakır 
Türkiye 

1990 
1184 
9680 

1991 
1879 
12218 

1992 
4168 
18674 

1993 
15698 
47210 

1994 
32263 
84345 

Kaynak: DİE 1993 İstatistik Yıllığı:, izmir Sıtma Savaş Derneği Anofel Yayını. 

Grafik 3: Diyarbakır İlindeki Sıtma Olgularının Yıllara Göre Dağılımı 

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri. 
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Grafik 4: Türkiye Genel ve Diyarbakır İlindeki Sıtma Olgularının Yıllara Göre Dağılımı 

1990 1991 1992 1993 1994 

0 Diyarbakır 
m Türkiye 

Yıllar 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri (1993), 
İzmir Sıtma Savaş Demeği Anofel Yayını, 
DlE 1993 Türkiye İstatistik yıllığı 

Tablo 3 : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı İllerle Türkiye Genelindeki Sıtma 
Olgularının Yıllara Göre Dağılımı 

İLLER 

Diyarbakır 

Mardin 

Siirt 

Batman 

Şırnak* 

Ara Toplam 

Türkiye Geneli 

1992 

4168 ^ 

1003 

501 

1278 

? 

6950 

18676 

1993 

15698 

2292 

1181 

8198 

4684 

32053 

47210 

1994 

31263 

2664 

2716 

17861 

4747 

.53501 

84345 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri (1993), 
İzmir Sıtma Savaş Demeği Anofel Yayını, 
DlE 1993 Türkiye İstatistik Yıllığı 
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Grafik 5: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı İllerdeki Sıtma Olgularının Türkiye 
Genelindeki Sıtma Olgularına Oranı (1994) 

Kaynak: İzmir Sıtma Savaş Demeği Anofel Yayını 

Tablo 4: Türkiye Genel ve Diyarbakır İlindeki Brusellos Olgularının yıllara Göre Dağılımı 

Diyarbakır 
Türkiye 

1990 
1202 
5003 

1991 
940 
4688 

1992 
1103 
6197 

1993 
1100 
6795 

1994 
1068 
..? 

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri, Türkiyede Bulaşıcı 
Hastalıklar TTB 1996 

Grafik 6: Diyarbakır İlindeki Brusellos Olgularının Türkiye Genelindeki Olgularına 
Oranı ' •. . 

1990 1993 
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Diyarbakır'da tüketilen süt va süt ürünlerinin hemen hepsi pastörize 
edilmemiştir. Bu nedenle özellikle taze peyııir ciddi bir Burusellozis hastalığı 
tehlikesi yaratmaktadır. 

Grafik 7: Diyarbakır İlindeki Brusellos Olgularının yıllara Göre Dağılımı 
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Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri 

. Diyarbakır'daki altyapı yetersizliği ve özellikle su sorunu bulaşıcı 
hastalıkların artışına neden olmaktadır. Su sorununun temel nedenleri şunlardır: 

* Diyarbakır'da su şebekesi oldukça eski olup %40 - 50 oranında bir su 
kaybı söz konusudur. Yeterli olmamakla birlikte ana depolarda yapılan klorlama 
işlemi, suyun dinlendirilmeden kent şebekesine verilmesi nedeniyle sağlıklı 
olmaktan uzaktır. 

*' Özellikle suriçi bölgesinde suya bazen kanalizasyon karışmakta ve 
şebekenin karmaşıklığı nedeniyle karışmanın yerlerinin tespiti çok zor 
olmaktadır. Yağışlardan sonra suların kirliliği artmaktadır. 

* Diyarbakır'da en önemli sağlık sorunu su miktarı yetersizliğidir. Sağlanan 
suyun toplam debisi 900 lt/sn'dir. Oysa gereksinim 3000 İt /sn olarak 
hesaplanmaktadır. 

* Atık suların toplama sistemi yetesizdir. Kollektör kanallar yetersiz ve 
işlemez hale gelmiştir. Kimi zaman patlamalara neden olmaktadır. Kanalizasyon 
sistemi sonunda herhangi bir arıtım tesisi yoktur, atıklar doğrudan Dicle Nehrine 
verilmektedir. Dicle Nehri çevresindeki bahçelerin sulanmasında bu sular 
kullanılmaktadır. 

Tüm bu olumsuzlukların' sonuçları özellikle sindirim ' sistemi 
hastalıklarında (parazitoz, ishal, tifo, amipli dizanteri v.b".)°ğözlemlenmektedir. 

* Diyarbakır kentinde sindirim sistemi hastalıkları Türkiye'nin" diğer 
kentlerine göre daha fazla görülmektedir. En çok rastlanan hastalık çocuk 
ishalleridir. Her yıl 15-20 bin ishal vakası görülmekte ve bebek ölümlerinin 
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başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Tifo ikinci sıklıkta görülen 
hastalıktır. 1990'lardaki oranlar üçe katlanmış, 1994 yılında 5000'i aşkın vaka 
görülmüştür. Özellikle sağlık ocaklarında hastalık bildirimleri çok aksamaktadır. 
Özel hekimler ise hiç ihbarda bulunmamaktadır. Bildirimlerdeki aksaklıklar göz 
önüne alındığında, gerçek rakamın resmi sayıların birkaç misli olması 
beklenmelidir. Diğer sık rastlanan bir hastalık amipli dizanteridir. 1990'da 1000 
vaka görülmüşken, 1994'te bu sayı 3000 vakaya yükselmiştir. Kolerayada tek tük 
rastlanmaktadır. Bu durum sindirim sistemi hastalıklarının Diyarbakır'da 
yerleşik (endemik) olduğunu ve gittikçe artarak bir salgın riski yarattığını 
göstermektdir. Sindirim sistemi hastalıkları öncelikle ev içi temas, su ve mikroplu 
sebzelerle yayılmaktadırlar. Koleranın az görülmesi, bir patlamanın bulunmaması 
Diyarbakır'daki sindirim sistemi hastalıklarının başlıca yayılma nedeninin şu an 
için su kirliliği olamadığını, çiğ yenen sebzeler ve su yetersizliğine bağlı kişisel 
temizlik koşullarının bozukluğunun daha hakim olduğunu düşündüroektedir. 
Ancak bu yaygın hastalık ortamının üzerine susuzluğun eklenmesi salgın riski 
doğurmaktadır. 

* Yukarıda verilen hastalık istatistikleri tüm Diyarbakır ilini içermektedir. 
Vakaların ne kadarının nerelerde görüldüğü bilinmemekle beraber yaklaşık % 
80'inin Diyarbakır kenti içinde olduğu tahmin edilmektedir. Diyarbakır kenti 
içindeki dağılım ise bilinmemektedir. 

* Sindirim sistemi hastalıkları sadece Diyarbakır'ın sorunu değildir. 
Hastalar ve taşıyıcılar buradan Türkiye'nin her yerine dağılabilmekte ve oralarda 
da salgın odaklan oluşturabilmektedir. 

* Bulaşıcı hastalıklarda cinsiyet ayrımı görülmemektedir. Yaş dağılımı 
bakımından % 78'inin ishallerin beklendiği gibi, 0-4 yaş grubunda olduğu 

. saplanmıştır. Tifo ise 5-24 yaş grubunda sık görülmektedir, lleriki yaşlarda 
insanların belli bir direnç kazandığı düşünülmektedir. 

* Köylerini terk edip Diyarbakır'a yerleşenlerin sosyal güvencesi olmadığı 
için ilaç alımında büyük sorunlar yaşanmakatadır. İnsanlar ilaçların bir kısmını 
(ucuz olanlarını) alabilmekte, ya da hiç alamamaktadır. Bu nedenle bulaşıcı 
hastalık taşıyıcı sayısı giderek artmaktadır. 

* Bu hastalıklar iyi tedavi edilseler bile belli bir oranda taşıyıcı bırakırlar. 
Taşıyıcılar sağlam görünüp mikrop yayan insanlardır. Kaldı ki Diyarbakır'da 
sindirim sistemi hastalıklarının usulüne uygun tedavileri çeşitli nedenlerle 
aksamaktadır. Böylece bir taşıyıcı havuzunun oluşması hastalıkların toplum 
içinden kaybolmalarını güçleştirmekte, bir salgın riskini gündemde tutmaktadır. 

Tablo 5: Türkiye Geneli ve Diyarbakır İlindeki Amipli Dizanteri Olgularının Yıllara 
Göre Dağılımı 

Diyarbakır 
Türkiye 

1990 
1023 
5256 

1991 
1499 
6743 

1992 
2043 
8493 

1993 
2660 
? 

1994 
3064. 
? 

1995 
4005 
? 

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri, Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklar 
TTB 1996 
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Grafik8:Diyarbakır İlindeki Amipli dizanteri Olgularının Yıllara Göre Dağıbmı (1990-94) 
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Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri 

Tablo 6: Türkiye Geneli ve Diyarbakır İlindeki Tifo Oranlarının Yıllara Göre Dağıbmı 

Diyarbakır 
Türkiye 

1990 
2905 
10052 

1991 
3369 
10001 

1992 
2641 
11402 

1993 
5843 
14.347 

1994 
5105 
? 

Kaynak: Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri, Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıklar 
TTB 1996 
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Graflk 9: Diyarbakır İlindeki 

Amipli Dizanteri Olgularının 

Türkiye Olgularına Oranı (1992) 

D Diyarbakır 
•D Türkiye 

Grafik 11: Diyarbakır İlindeki Tifo Olgularının Yıllara Göre Dağılımı 

1990 1991 , , 1992 1993 1994 
Yıllar 

Kaymık:Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Verileri 
Bölgede yaşayanlarda psikolojik bozukluklar da artmıştır. Bu konuda 

bilimsel bir çalışma olmamasına rağmen, gözlemler bunu doğrulamaktadır. 1979 
yılından beri farklı yönetimlerle yönetilen bölgedeki şiddet ortamında (çatışmalar, 
faili meçhul cinayetler, kaçırılmalar, gözaltına alınmalar, işkenceler,. 
tutuklanmalar, köy boşaltmalar, güvenlik operasyonları v.b.) yaşayanların ruhsal 
durumu bozulmaktadır. 

Son dönemlerde kampanyalara konu olan T.V.'lerdeki şiddet görüntüleri bu 
bölgede yaşayanlar İçin olağan yaşamlarında yaşadıklarından farh değildir. 
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Ruhsal çöküntüden en çok çocuklar ve kadınlar etkilenmektedir. 
Psikosomatik rahatsızlıklar, yani psikolojik kökenli olan ama vücut organlarında 
şikayetler şeklinde hastalıklar hekimlerce gözlemlenmektedir. Bölgede yaşayan 
yerli halkın dışında bölgede çalışan görevliler ve yakınlarında da aynı şikayetler 
görülmektedir. Bu şikayetler; baş ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, kalp 
çarpıntısı, terleme, mide yakınmaları, kann ağnsı, ishal, kabızlık gibi 
olabilmektedir. Kadınlarda düzensiz adet kanamaları, kimi zaman kendiliğinden 
olan düşükler gözlemlenmektedir. Çocuklarda korku, içe kapanıklık, gece altına 
işeme gibi şikayetlere sık sık rastlanmaktadır. 

Olağandışı koşullarda yaşayanlarda ruhsal sorunların gelişmesi 
beklenebilir. Bu, insani bir tepkidir. Olaylardan hemen sonra ilk bir ay içinde 
çıkan ve biten sorunlar bir ruhsal hastalık olarak görülmez, olağandışı koşullara 
verilen olağan tepkiler kabul edilir ve bozukluk olarak nitelendirilmez. 

Olağandışı koşullarda yaşayanlarda ruhsal bozukluklar ilk altı ayda ortaya 
çıkabildiği gibi (akut bozukluk), altı aydan sonra, hatta kimi zaman yıllar sonra . 
(kronik bozukluk) görülebilir. 

Genelde olağandışı koşullarda gelişen stres bozukluklarında, kabuslar, 
bellek bozuklukları, alkol - uyuşturucu bağımlılığında artış, öfke, düşmanlık, 
huzursuzluk, içe kapanma, panik, ölüm korkusu, duygusal tepkisizlik, 
dalgınlık gibi ruhsal şikayetler ortaya çıkar. Bu tür şikayetler bölgede 
yaşayanlarda ve bölge dışına gidenlerde hekimlerce rahatça gözlemlenmektedir. 

Sonuç olarak bölgede yaşanan olaylar sağlığı tümüyle bozmuştur. Bu 
konuda en kısa zamanda önlem alınmalıdır. Aksi takdirde tüm ülkeyi tehdit 
edecek boyuta ulaşacaktır. 

Klasik göç olayı genellikle daha gelişmiş bölgelere doğru, belli bir zaman 
diliminde gelişir, göç eden topluluğun siyasal - kültürel - toplumsal yönden belirli 
ölçüde gelişmesini de sağlar. Bu gelişme eski yerleşim yerlerini, yani (göç ettikleri 
yerleri) etkiler. Bugün karşı karşıya olduğumuz olayda klasik göç tamınına uygun 
bir yön yoktur veya oldukça zayıftır. Bu nedenle olayı "tehdit olarak tanımlamak 
daha uygun düşmektedir. 

Bu süreç devam ettiği sürece tüm ülkeyi dolaşan bir hastalık gibi, kentleri 
köyleştirecek, sosyal barışı zedeleyecek, ekonomik kayıpları artıracaktır. 

En iyi çözüm insanların göç etmesine (tehcir) neden olan koşulların ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Mayıs 1996 
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DEVLET HASTANESİ İNTANİYE POLİKLİNİĞİ İSTATİSTİĞİ 

1994 YILI 1995 YILI 
Salmonella 
Hepatit 
Gastro enterit 
Sıtma 

Genel Poliklinik Sayısı 

1467 
45 
550 
40 
6844 

Salmonella 1985 
Hepatit 231 
Gastro enterit 310 
Sıtma 27 

Genel Poliklinik Sayısı 8166 

1996 YILI 1997YILUİLK6AY) 
Salmonella 1365 
Hepatit 255 
Gastro enterit 800 
Sıtma 30 

Genel Poliklinik Sayısı 7817 

Salonella 
Hepatit 
Gastro enterit 
Sıtma 

1120 
255 
625 
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9.7. GÖÇ-DER'İN 7.11.1997 TARİHLİ YAZISI 
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TBMM DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU'DAN GÖÇ EDEN 
YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA SUNULMAK ÜZERE 
MERSİN BÜYÛKŞEHİR HUDUTLARI DAHİLİNDE GÖÇLE İLGİLİ ARAŞTIRMA: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÖÇ EDEN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Mersin Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisine Türkiye'nin her yöresinden 
insanlar göç edip yerleşmiş oldukları halde yoğun olarak Doğu ve özellikle Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi'nden yoğun bir göç almış bulunmaktadır. 

1- Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki her ilden, her ilçeden ve o 
bölgede bulunan, köylerin de % 80'inden insanlar göç etmiş bulunmaktadırlar. 

Mersin merkez ilçe nüfusun % 90'ı göç edenlerden oluşuyor. Bu % 90'ın % 70'i 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu'dan gelen göçü kapsar. 

2- Mersin nüfusunun bir milyonu aştığını hesaplarsak Doğu'dan göç edenlerin 
nüfusu 600 bin olduğunu, bunu beş nüfuslu ailelere bölersek takriben 125 bin hane 
oluşturduğunu tahmin edebiliyoruz. Bunlardan da % 80'i yardıma muhtaç kenar semtlerde 
yerleşmiş olduklarını varsayıyoruz. 

3- Bunların yoğun olarak yerleştikleri mahalleler şunlardır: 
Karacailyas- Karaduvar, Çay, Çilek, özgürlük, Yeni Pazar, Hal, Şevket Sümer, 

Gündoğdu, Güneş, Siteler, Mithat paşa, Selçuklar, Selen, Güneykent, Halkkent, 
Çağdaşkent, Tozkoparan, Toroslar, Sağlık, Osmaniye, Akbelen, turunçlu, Demirtaş, Mithat 
Toroğlu, Hürriyet, Yumuk Tepe, Turgut Reis, Alsancak, Cumhuriyet, Göçmen, Menteş, 
Akkent, Portakal Mah. vs. 

4- Bu günkü yaşam standartları hiç de geldikleri; Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, 
Şırnak, Mardin ve Hakkari'den farkları yoktur. Bunlar göç edip geldiklerinde tek Allanın kulu 
( Vali, Belediye Başkanları, Milletvekilleri veya Başkanlardan her hangi biri) gelip, "neden 
geldiniz? Sorunlarınız nedir? Size nasıl yardımcı olabiliriz?" diyen olmadı. 

Bunlar bulundukları veya sığınabildikleri yerleşim yerlerinde kendilerini yalnız, 
sahipsiz ve desteksiz hissediyorlar. Adeta kendilerini duvarın arkasına bırakılmış 
hissediyorlar. 

Zoraki göçe maruz kalanlar bir sürü sıkıntı ile başbaşa yaşamak zorunda 
kalıyorlar. Bunlar: 

a) Yaşadıkları mahallelerin alt yapı yetersizliği-yol-su, kanalizasyon, temizlik, 
sağlık, ve elektrik vs. 

b) İşsizlik, iş olsa da son derece ucuz iş potansiyeli...( Şuanda evinde çıkış ve 
girişi hasaplarsak günde 16 saat narenciye bahçesinde sigortasız ve her hangi bir iş 
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gövecesi olmadan çalışan yemesi içmesi de kendisine ait olmak şartiyle bir 
işçinin eline 1100 000 ti. geçiyor.) 

c) Sosyal ve psikolojik sorunlar... Bence en önemli konu da budur. 
Memleketinde varlık içerisinde iş ve güç sahibi olan insanlar hazırlıksız, aniden zoraki göçe 
maruz kalan şahıslar, yoksulluk ve işsizlik bir ortama düştüklerinde kendine göre onursuz 
bir işte çalışıp, onursuzlaşınca bunalıma girip kişiliksizleşip bayağı bir seviyeye düşüyorlar. 
Bundan dolayı mal-servet edindirme hırsı gözünü boyayıp fazla kazanmak için her işe 
girişiyorlar. Bundan dolayı evvelden yaşamış olduğu aşiret yaşamı ve mertlik ahlakından 
yoksun kalınca büyük bir ahlaksızlık dejenerasyonuna maruz kalıyorlar. 

Göç edenler büyük şehirlerde gettolar meydana getirdikleri için yerel mülki 
birimler onlara potansiyel suçlu veya her an suç işleyebilecek bir kitle gözüyle onları 
gözettikleri için onlar da tedirgin, korkak her an baskıya uğrayacak bir yaşam sürdürüyorlar. 

Yukarıda anlattığımızla beraber dil bilmeme ve medeni cesarete sahip olmama 
bunun cabası. Bü denli bir yaşama sahip olan göç edenler dara düştüklerinde baş 
vurabilecek veya sığınıp da hakkını araya bilecek, kendisine yardımcı olabilecek ne bir 
şahıs ne de bir kuruma sahip olduklarından dolayıdır ki 1990 yılından itibaren Türkiye'de ilk 
defa iç göçle ilgili Mersin'e Göç Edenler Demeği'ni kurdular. 

Bu dernek yukarıda saydığımız sıkıntılarda göç edenlere yardımcı oluyor. Göç 
edenler için baş vurup sığına bilecekleri tek merkezdir. Demek de şunu amaçlamaktadır: 

Göç etmiş olanların problemlerini araştırmak, ortaya çıkarmak, tartışmak ve 
çözümlemektir. İnsanca bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmaktır, bu çalışmalarda 
umulan, insanların kendi içlerinde anlaşarak birleşmeleri ve sorunlarını daha geniş kitlelere 
duyurarak destek görmelerini sağlamaktır. Bununla beraber; göç edenleri tanıştırmak, 
kaynaştırmak, ekonomik ve toplumsal sorunlar karşısında yardımlaşma ve dayanışmayı 
sağlamaktır. 

Bu kişilerin, sağlık, eğitim, işsizlik, hukuksal, sanatsal gibi sosyal ve ekonomik 
sorunlarının çözümünde yardımcı olamak, yol göstermektir. 

Göç edenlerin sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşmak suretiyle, insanca ve 
medenice bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak, yol göstermektir. Bu sorunların çözümü 
için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak ve bu hususta da 
kamu oyunu aydınlatıp harekete geçirmektir. 
Dernek bu konuda detaylı bir çalışma kurulu kurmak için yerel birimlerle beraber çok 
amaçlı bir Toplu Hizmet Merkezi kurmaktadır. 

, r • rvr-W,-v^m.'3,mu VABYA MUNİS 
ve Dayanışma Dirne&> _ «f 
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9.8. TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ KOMİSYONA SUNDUĞU 
YAZI VE EKİ YAZI 

TUNCELİ İLİNİN SORUNLARI 
1. Köylerin Durumu: 1994 yılında terör olaylarının artması sonucu merkeze bağlı köylerin % 

70'inin şu veya bu şekilde köylerinden terk ettirilmeye bırakılması sonucu Tunceli şehir merkezi
ne yerleştirilmeye mecbur bırakılmıştır. Şehir merkezindeki bu insanlar zor ekonomik koşullarda 
kalması sağlık, eğitim, konut gibi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların her türlü istihdamı 
belediyeye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının yardım ve desteğine ihtiyaç duymak zorunda bırakıl
mıştır. Kent merkezi nüfusu 1990 nüfus sayımına göre 24 400 iken, 1997 yılı itibariyle yaklaşık 40 
000'i aşmış bulunmaktadır. Belediyenin ekonomik durumunun da yetersizliği nedeniyle bu insan
lara yardım etme imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle; 

Çözüm : a) Köylerinden göç ettirilen köylülerin güvenlikleri sağlanarak en acil şekilde köy
lerine geri gönderilmeleri. 

b) Köylerine geri gönderildiğinde parasal desteğin yapılması, evlerinin onarılması, kredi im
kânları sağlanarak hayvancılığa yönlendirilmeleri, devletin diğer imkânlarının bu köylere yönelik 
sağlanması. (Yol, eletrik gibi) 

c) Köylülerin köylerine geri gönderilme imkânları yoksa şehir merkezinde belediyemizce 
projesi yapılıp Toplu Konut İdaresine sunulan konutların yapılarak hak sahiplerine verilmesi, bu ai
lelere ekonomik destek bakımından belediye paylarının artırım yapılarak belediyenin ekonomik 
yönde güçlendirilmesi sağlanmalı ve işsizlik sigortası ile sağlık sorunları güvence altına alınmalıdır. 

d) Bu ailelerin tümünün çocuklarının eğitim hakları devletin güvencesi altına alınmalı ve ya
tılı bölge okullarına tüm çocuklar yerleştirilmeli. 

2. İşsizliğin Çözümü : Göç ettirilen tüm köylülerin lise mezunu ve üniversite mezunu olan 
gençlerin şu anda boş bulunan 1 600 kişilik devlet memurları kadrolarının verilerek iş imkânı ve
rilmesi sağlanmalıdır. (Tunceli il ve ilçe merkezlerinde). - • ' 

. 3. Güvenlik ve Gıda Ambargosu : Tunceli-Elazığ, Tunceli-Erzincan karayolları sürekli ulaşı
ma açık tutulmalı, Tunceli-Ovacık, Nazmiye, Pülümür, Pertek karayollarının hizmete açılması. 
1994 yılından bu yana uygulanmakta olan ve halen devam eden gıda ambargosunun uygulanması-
da derhal kaldırılması, dışardan görev yapıp Tunceli'ye tayin isteyen Tunceli'n öğretmen ve me
murların güvenlik soruşturmalarının yapılmaması tamamen kaldırılması OHAL'in Tunceli'de kal
dırılması. 1992 yılında çıkarılan Erzincan afet yasasının 1998 yılının sonuna kadar uzatılması böl
gemiz için iyileştirici bir tetbir olmuştur. Bu yasa süresinin 5 yıl uzatılması önem arz etmektedir. 

Kısaca bölgemizde ekonomik olağanüstü hal ilân edilmelidir arz ederim. 
Mazlum Arslan 

Tunceli 
Belediye Başkanı 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINA 
TUNCELİ 

İlçemizde 1994 yılı sonbaharında meydana gelen köy yakmaları ile faili meçhul cinayetlerden 
ötürü Bilekli, Boydaş, Karaçavuş, Kurukaymak, Yüceldi, Kalecik ve Esenevler Köyleri tamamen, 
Beşelma, Dalören, Taşıtlı (Ağırbaşak, Gözlek, Kızılmezra mezraları tamamen), Sarısaltık (Akören 
mezrası tamamen), Uzundal, Karaca Köyleri % 80 oranında boşalmıştır. Tamamen ve kısmen bo
şalan köylerimizin durumuna 30 Kasım 1997 tarihinde yapılacak genel nüfus sayımı sonuçları ör
nek teşkil edecektir. 

Yukarıda adları yazılı köyler halkından; Müslüm Aydın, Hasan Çiçek, Aslan Yıldız, Mehmet 
Akgül, Müslüm Kavut, Derman Gülmez ve İbrahim Gencer adlı vatandaşlarımız kayıp olmuş bu
güne kadar akibetlerinden haber alınamamıştır. 
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Yukarıda adları yazılı köylerimizden yaklaşık 400 aile köylerinden göç etmek zorunda kalmış, 
ekonomik durumları başka illere nakletmeye müsait olarak yoğunluk olarak İstanbul, Bursa, İzmir, 
Aydın, Adana, Mersin, Kayseri, Malatya ve Elazığ İllerine nakletmişlerdir. 

İlçemiz merkezinde ikâmet eden ailelerden; 8 aile belediye düğün salonuna aile inşaat 
durumunda olan belediye misafirhane binasına, 4 aile sağlık ocağı garajına, 73 aile yakınlarının 
yanlarına ve boş olan evler ile boş durumda bulunan onarılarak mecburen oturmaya uygun duru
ma getirilen ahır ve samanlıklara yerleşmişlerdir. 1995 ve 1996 yıllarında bu ailelerden 40 aile yi
ne başka illere göçmüşlerdir. 

Belediye Başkanlığımız 1994 yılından beri köylerinden göç ederek ilçe merkezinde kalan ai
leler yakacak ve tedavi giderleri ile gıda ve giyecek yardımını kesintisiz yapmıştır. Kirada oturan
ların kira giderleri ile elektrik bedelleri ödenmiş, belediyemizin bütün hizmetlerinden ücretsiz ya
rarlandırılmalardır. 

Gelir kaynakları sınırlı olan belediyemiz için ciddi bir külfet olmasına rağmen insana verdiği
miz değer anlayışı ile yardımlarımız devam edecektir. Ancak bir gerçeğin altını çizerek belirtmek 
istiyorum. Belediyemizce yapılan yardımlar yetersiz olup, bu vatandaşlarımızın içinde bulunduk
ları yaşam koşulları toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Sosyal hukuk devleti anlayışı içinde köklü 
tedbirler alınamazsa başlayan kişilik çözümlenmesi ileride telafisi zor sonuçlar doğuracaktır. 

Durumu ilgililere iletilmesi ile çözüm yollarının bulunması yönünde gayretlerinizi bekler, say
gılar sunarım. 

6.11.1997 
Celal Doğan 

Hozat Belediye Başkanı 
DM PUSULASI 

EVRAKIN 

Sıra No. Tarih ve Savısı Parça Adedi Özü 
1 Muhtelif Tarihli 355 Komisyon Toplantı Tutanakları 

1 Sırada Kayıtlı 355 Parçadan İbarettir. 
YARARLANILAN KAYNAKLAR 

İHD 
Habitat II (Alternatif Rapor) 
Mazlum-Der 
1995 Göç 
TİHV 
1994 Düşünce Özgürlüğü ve Göç 
TMMOB 
1995 Türkiye İnsan Hakları Raporu 
TMMOB 
1996 Bölgenin Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyarbakır 

Kenti Ölçeğinde Araştırılması 
TOBB 
1995 Doğu Sorunu Teşhisler ve Tespitler Stratejik Araştırmalar Dizisi: 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



<•' 


