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Bakanlar Kurulu kararının henüz yayımlanmamış olmasına ilişkin gündem dı
şı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul'un cevabı 

2. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Bayrampaşa Cezaevin
de tutuklu bulunan 19 uncu Dönem Erzurum Milletvekili Abdulmelik Fırat'ın 
durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğ-
lu'nun cevabı 

3. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, Sivas'ta meydana gelen 
olaylar nedeniyle mahallinde yaptığı incelemelere ilişkin gündem dışı konuş
ması ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın cevabı 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurt-
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- Sayfa 
taşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilme
si amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 310:311 

2. -İstanbul Milletvekili HalitDumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgi
li usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması 
açilmasına ilişkin önergesi (10/26) 311:313 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sı
cak su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirle
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 313:314 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 315:316 

5. - Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleş
tirilmesinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/29) 316:317 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 317,330 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 317,330 
1. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin 

Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/3) 317,330 

2. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin 
Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/4) 318:330, 330:331 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/5) 331:332 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 330 
1. - İçişleri Bakanı Teoman Üniisan'in, Yalova Milletvekili Yaşar Oku-

yan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nede
niyle konuşması • 330 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'tc açıldı. 

Çankırı Milletvekili Mete Bülgün'Un, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sığır vebasına ve 
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, ipekböceği üreticilerinin sorunlarına ve alınması gerekli 
önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay, 

Cevap verdiler. 

Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
son günlerde yoğunlaşan sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Ünal Erkan, Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, 
konuşmasında, kendisine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Genel Kurulun 14.2.1996 Çarşamba günü 15.00- 17.00; 15.2.1996 Perşembe günü 13.00 -
17.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikalarını tespit etmek, 

Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluşlarının amaçları 
dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak, 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek ve 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusunu araştırmak, 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/21, 10/22, 10/23, 10/24) 
okundu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması, 

îstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması, 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/3, 10/4) birleştirilerek 
yapılan öngörüşmelerinc bir süre devam edildi. 

Alınan karar gereğince, 15 Şubat 1996 Perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere, 
birleşime 16.55'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar Mustafa D aş 
Gaziantep İstanbul 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. ~ GELEN KÂĞITLAR 

15.2.1996 PERŞEMBE 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 

boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınma
sı gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.2.1996) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgili usulsüzlük ve yol
suzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.2.1996) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su kaynakları
nın daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/27) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1996) 

4. -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.2.1996) 

5. - Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cevherden demir 
çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesinin sakıncalarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.1996) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa BAŞ (İstanbul), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

— © 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve

killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Ben, geçen dönem de, başkanvekili olarak yönettiğim birleşimlerde yoklama ya

pıyordum; bu dönemde de devamlı yoklama yapacağım. Sayın milletvekillerimizin hem halkımız 
tarafından tanınması hem de Meclise devamlarını sağlamak için, bundan sonra da, yöneteceğim her 
birleşimde yoklama yapmaya gayret edeceğim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz istekleri vardır. 
Üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim. Dün de söylediğim gibi, gerçekten, otuzu aşkın 

gündemdışı söz isteği var; ama, İçtüzüğümüze göre, her gün, üç kişiye söz verebileceğimiz için, bu 
üç kişiye takdir hakkımızı kullandık; öteki arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdakul'un, işçi ikramiyeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kara

rının henüz yayımlanmamış olmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mustafa Kul'un cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı ilk sözü, Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir YurdagüTe veriyorum. 
Sayın Yurdagül, 6772 sayılı Yasaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında 1475 sayılı İş Yasa

sına göre çalışan işçilere, yılda iki maaşı geçmemek üzere ikramiye verilmesinin öngörüldüğüne; 
iki taksitte verilen her bir ikramiyenin ilk taksitinin, bugüne kadar, Bakanlar Kurulunun belirledi
ği tarihe göre, sürekli, Ramazan Bayramı arifesinde verildiğine; ancak, bayrama çok az bir süre kal
masına rağmen, Bakanlar Kurulunun, konuyla ilgili kararının yayımlanmadığına ilişkin gündemdı
şı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzüğün 60 inci 

maddesi gereğince, kamu çalışanlannın hak kayıpları ve ödenmeyen alacakları hakkında söz almış 
bulunuyurum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sizi de, seçilmenizden dolayı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Nisan 1994 tarihinde alman ve genel olarak, tüm top

lum kesimlerini olumsuz etkileyen kararlara bağlı olarak, bugün de, ücretlilere yönelik sistemli sal
dırılar sürdürülmek isteniyor. Bunun en son kanıtı, bayram öncesi, kamu işçilerine ödenmesi gere
ken ikramiyelerin geciktirilmesidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, 5 Nisan kararları ardından işçinin ekme

ğiyle oynandı. O günlerde, ücretlilerin gelirlerinden önemli aktarmalar yapıldı. Ücretlilerin gelirle
rine yönelik bu sistemli saldırılar sonucu, asgarî ücret bir ay geç belirlendi ve bu nedenle, emekçi
ler 2 trilyon lira kaybetti. Memur katsayısının artırılması yerine, maaşlarda seyyanen artışa gidildi 
ve böylece 4,5 trilyon liralık ücret kaybına yol açıldı. Kamu işçisinin ikramiye tarihleri 1 Mart ye
rine 28 Şubata, 1 Eylül yerine 28 Ağustosa çekildi ve kamu işçileri 2,6 trilyon lira kaybetti. Memur 
maaş katsayısı donduruldu ve artış, sadece sosyal yardım zammı aracılığıyla emekli maaşlarına 
yansıtıldı. Zorunlu tasarruflarda yeni düzenleme yapılarak, geriye dönük karar alındı ve çalışanla
rın 77 trilyon lirasına el konuldu. Aylık vergi iadesi yerine, özel gider indirimi uygulamasına geçi
lerek, eski sisteme göre, reel anlamda yüzde 50 oranında bir vergi iadesi kaybı gerçekleştirildi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine aynı yılın ikinci yarısında, kamu işçilerinin dördün
cü ve beşinci dilim ücret zamları 6 ay süresince geciktirildi. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, 
Hükümetin ücret zamlarını geciktirerek ödemesi, 1993 yılı aralık ayı baz alındığı takdirde, 1994 yı
lı aralık ayı itibariyle, reel ücretlerin yüzde 39 oranında düşürülmesini beraberinde getirdi. Hükü
metin 6 ay süreyle el koyduğu giyinik ücret tutarı 30 trilyon Türk Lirasıydı. Sonuçta, 1993 yılı ara
lık ayında 100 düzeyinde olan kamu kesimi reel ücretleri, 1994 yılı aralık ayında 62 düzeyine düş
tü. Bir başka deyişle, kamu kesimi reel ücretleri yüzde 38 oranında düştü. 

Bir başka araştırmaya göre ise, tam da 5 Nisan ekonomik önlemler uygulama planının arzu et
tiği şekilde, imalat sanayii özel kesiminde, 1993 yılı aralık ayında 100 düzeyinde olan reel ücret
ler, 1994 yılı aralık ayında 74 düzeyine düşmüş oldu. İmalat sanayi kamu kesiminde ise, reel üc
retler, aynı dönemde yüzde 22 oranında düştü. Kamu çalışanlarının, 1995 yılında, kamu kesimi top
lusözleşme sürecinde yürütülen bir araştırmasında ise, Hükümetin, önerdiği düşük ücret zammı 
oranları sonucu, 1995 yılı içerisinde, 105,7 trilyon Türk Lirası tutarında çıplak, 179,2 trilyon Türk 
Lirası tutarında giyinik ücrete el koymaya çalıştığını göstermiştir. 

Yukarıda da değinildiği gibi, 1993 yılı aralık ayında 100 düzeyinde olan kamu kesimi reel üc
retleri, 1994 yılı aralık ayında 62 düzeyine düşmüştü. Hükümetin, 1995 yılı kamu kesimi toplusöz
leşmeler sürecinde önerdiği düşük ücret zammı oranları, kamu kesimi reel ücretlerini daha da dü
şürmeyi ve 1995 yılı aralık ayında 55 düzeyine çekmiş olmayı hedefliyordu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümet, 5 Nisan Ekonomik Önlemler Uygulama Pla
nıyla birlikte, 1994-1995 yıllarında ücretlere karşı giriştiği sistemli saldırısını, 1996 yılında da sür
dürmeyi amaçlar görünmektedir. 

6772 sayılı, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 
6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanuna göre, 
kamuda çalışan, İş Kanununa tabi, işçi vasfında olanlara, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl 
için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, size ek süre veriyorum; yalnız, konuşmanızı bitiriniz. 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Aynı yasanın 3 üncü maddesine göre, idarî merciler tara

fından her yıl bir ilave tediye daha yapılabilir. Ayrıca, ek madde l'c göre "toplu iş sözleşmelerine 
göYe en çok iki ikramiye verilebilir" denilmesine ve yasanın çıktığı 1956 tarihinden bu yana, kamu 
işçilerine, iki ikramiyenin birincisinin ilk taksiti Ramazan Bayramı öncesinde verilmesine rağmen, 
bugüne kadar, ikramiye ödenmemiştir. Basının ve sendikaların tepkisini hafifletebilmek için imza
ya açılmış olmasına rağmen, henüz, Bakanlar Kurulu kararnamesi imzadan çıkmamıştır. Hepinizin 
de bildiği gibi, bayram öncesi son işgünü yarındır. Diliyoruz ki, yarın akşama kadar, zaman yitiril-
meksizin, işçi ikramiyeleriylc beraber, işçi emeklilerimizin, dul ve yetimlerin maaşları bayram ön
cesi ödenmiş olur. 
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Ayrıca, sadece ikramiyeyle ilgili alacaklar değil, kamuda, fazla mesai alacakları da, 5 Nisan

dan sonra ödenmemektedir. Benim, içinden geldiğim millî savunma işkolunda ve bu mevsim ko
şullarında gece gündüz yolları açmak için çalışan, karları temizlemek için çalışan Karayolları işçi
lerinin fazla mesai ücretleri ödenmemektedir. Bunun karşılığında, yasadışı zorlamalarla, fazla me
sai karşılığı izin verilmeye çalışılmaktadır. Bu da, yasanın ihlalidir. 

Ayrıca, belediyelerde, trilyonları tutan işçi alacakları, bugüne kadar ödenmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 

BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Söylüyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Tamam ... Size ek süre de verdim ... Lütfen... 

BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Yine, belediyelerimizde çalışan işçilerimizin Zorunlu Ta
sarruf Fonu kesintilerinin işçi ye işveren hissesi belediyeler tarafından ödenmediğinden, bugüne 
kadar -24 aydan fazla prim ödemelerine rağmen- bu işçi arkadaşlarımızın nemaları ödenmemiştir. 

Ben, bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bayram öncesi bu son çalışma gününde, 
hepinize iyi bayramlar diliyorum, saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yurdagül. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Baş
kan, izin verir misiniz... 

BAŞKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Kul, gündemdışf konuşmaya 
cevap verecekler. 

Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; Sayın Bekir Yurdagül arkadaşımızın gündeme getirdiği 6772 sayılı, ilave 
tediyelerle ilgili yasaya dayanılarak, kamu işçilerine ödenmesi gereken ilave tediyelerle ilgili Ba
kanlar Kurulu kararı, dünkü tarihle (14 şubat tarihiyle) Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. Tabiî, 
bu, Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan bir konudur. Maliye Bakanımız tarafından, dünkü ta
rihle Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş ve Bakanlar Kurulunun imzasına açılmıştır. 

Bu konuyla ilgili olarak, sadece, bayram öncesinde bunların ödenmesi değil, aynı zamanda, 
geçtiğimiz ay içerisinde özelleştirilen, satılan yedi Sümerbank dokuma ve iplik fabrikasında çalı
şan işçilerimizin de bu ikramiyelerden yararlanması amacıyla, her yıl olduğu gibi, normalde 28 Şu
bat ve 28 Ağustos tarihlerinde yayınlanması gereken bu ilave tediyelerle ilgili Bakanlar Kurulu ka
rarı, bu sene de, gecikmeden aynı tarihe yetişecektir. Aynı tarihte çıkması kaydıyla, Sümerbank 
fabrikalarında çalışan ve özelleştirmeden dolayı iş kaybı tazminatı almaya hak kazanmış olan işçi
lerimiz de bu ilave tediyelerden yararlanmış olacaktır. 

Sayın Yurdagül'ün bu konuyu gündeme getirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunun, ka
muoyu tarafından bilinmesi ve Sümerbank fabrikalarında çalışan işçilerimizin de bunu duyması 
açısından çok yararlı oldu. 

Yine, Sayın Yurdagül'ün ifade ettiği konuyla ilgili, özellikle işçi emeklilerinin aylıklarının 
ödenmesine de dün başlanmıştır. Emekli tahsis numarasının sonu tek rakamla biten Sosyal Sigor
talar Kurumu emeklileri dün aylıklarını almaya başlamışlardır. Sonu çift rakamla bitenler ise yarın 
alacaklardır. Bayramdan önce, normal olarak 21 ve 23 Şubat tarihinde ödenmesi gereken emekli 
aylıkları da, 14 ve 16 Şubat tarihinde ödenmiş ve ödenecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, arkadaşımızın ifade ettiği diğer konulara da kısaca değinmek istiyorum. 

Özellikle işçi emekli ayhklarıyla ilgili konuda bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığını ifade 
ettiler. Tabiî ki, arkadaşımızın bu ifadesine katılıyorum; ama, ekim ayı itibariyle, en düşük göster
geden emekli aylığı alan bir işçi emeklisinin o günkü aylığı 5 milyon 300 bin lira iken; kasım ayı 
itibariyle yüzde 79,5 oranında artış yapılarak, kasım ayından itibaren, en düşük emekli işçi aylığı 
10 milyon 800 bin liraya çıkarılmıştır. 

Yine, memur emekli aylıklarında da, kasım ayı itibariyle yüzde 53 oranında artış yapılarak, ta
biî ki, o bir yıllık süre içerisindeki kayıpları telafi edilmeye çalışılmıştır. 

Bağ-Kur emekli aylıklarında ise, yine kasım ayı itibariyle yüzde 106 oranında artış yapılarak 
-ki, en fazla emekli olan Bağ-Kur emeklisi 6 ncı basamaktan emekli olmaktadır- 6 ncı basamaktan, 
daha önce 2 milyon 600 bin lira kadar emekli aylığı alan bir Bağ-Kur emeklisine, kasım ayı itiba
riyle 5 milyon 800 bin lira emekli aylığı ödenmeye başlanmıştır ve kuruluş tarihinden bugüne ka
dar, ilk kez, Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıkları, işçi emekli aylıklarından daha yukarı düzeye 
çıkarılmıştır. 24 üncü basamaktan emekli olan bir Bağ-Kur emeklisi ise, kasım ayı itibariyle 22 mil
yon lira emekli aylığı almaya başlamıştır. 

Tabiî, şimdiye kadarki uygulamalarla, Bağ-Kur'un, sigortalıları tarafından yeteri kadar benim-
senmediğini, primlerini yatırmadıklannı ve zorla, baskıyla, mahkeme kararlarıyla, mahkemeye 
göndererek bunların tahsil edilmesinin mümkün olamayacağını bildiğimizden; önce, Bağ-Kur'u ca^ 
zip bir hale getirmemiz gerektiğine inandığımızdan dolayı, hem emekli aylıklarında artış yapıldı 
hem sağlık hizmetlerinde yeni düzenlemeler yapıldı; hem Bağ-Kur emeklilerinin hem Sosyal Si
gortalar Kurumu emeklilerinin ilaç çilesine son verilmek üzere, Türk Eczacılar Birliği ile bir söz
leşme imzalandı; isteğe bağlı sigortalıların sağlık hizmeti alabilmesi için de, Bakanlar Kuruluna bir 
kararname gönderdim. Aynı zamanda, tarımdan dolayı Bağ-Kur sigortalısı olanların da, yine, sağ
lık hizmetlerinden yararlanması konusundaki Bakanlar Kurulu kararını, tekrar Hükümete gönder
dim. Bununla ilgili gelişmeleri de izliyoruz, takip ediyoruz. 

Ben, arkadaşıma, bu konuyu gündeme getirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilave tedi
yeler, en geç, 28 Şubat 1996 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanacaktır ve ödenecektir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

2. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Bayrampaşa Cezaevinde tutuklu bulunan 19 
uncu Dönem Erzurum Milletvekili Abdulmelik Fırat'ın durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci sözü, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'e veriyorum. 

Sayın Çelik, Erzurum eski Milletvekili Abdulmelik Fırat'ın durumuyla ilgili, gündemdışı söz 
istemiştir. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Abdul-
melik Fırat'tan, 19 uncu Dönem Erzurum Milletvekili, dün, sizler gibi, bu sıralarda oturan, düşü
nen, konuşan; ama, şimdi, Bayrampaşa Cezaevinde tutuklu bulunan Abdulmelik Fırat'tan, şahsım 
adına bahsedeceğim. Bana bu imkânı verdiği için, Değerli Başkana teşekkürlerimi sunar; hepinizi 
saygıyla selamlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, Abdulmelik Fırat, 1960 darbesi öncesi, Demokrat Partiden ve geçen dö

nem de, Doğru Yol Partisinden Erzurum Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu
lunmuş, bilge bir siyaset adamı. Bir itirafçının iki cümlesiyle, apar topar tutuklayıp, kelepçeye vur
duğumuz Abdulmelik Fırat'tan söz ediyorum... 

Abdulmelik Fırat'a atfedilen suç, PKK eylemlerine katıldığı tespit edilen birisinin "bir ara, Er
zurum'daki boş evinde toplantı yaptık" yollu tanıklığına dayanıyor. Atfedilen suç gerçek olsa bile, 
maruz bırakıldığı muameleyi asla hak etmiyor Abdulmelik Fırat. Sadece tanıklığına başvurmakla 
tekemmül ettirilecek bir dosya, onu özgürlüğünden etmek için kullanılıyor. 

1925'in kini hâlâ dinmedi mi... On yıllardır akan gözyaşları, dökülen kanların izlerini hâlâ te-
mizleyemedi mi... Koca bir devlet, yetmişbir yıldır düşmanlıkları unutmayı, barışmayı, affetmeyi, 
sevmeyi, bağrına basmayı hâlâ öğrenemedi mi... (RP sıralarında alkışlar) 

Tanıyanlar iyi bilirler; çileli bir aileden gelen Abdulmelik Fırat, kültürlü bir insan, barıştan, 
hoşgörüden, kardeşlikten yana. Hayatının hiçbir döneminde bölücü, ayrılıkçı görüşleri savunduğu
nu duyan olmamış; tersine, 19 uncu Dönemde benimle, 33 milletvekiliyle birlikte deklarasyon ya-

• yınlayıp, başta Sayın Reisicumhur olmak üzere, Meclis Başkanı, Başbakan ve grubu bulunan diğer 
siyasî parti liderleriyle görüşüp, doğu ve güneydoğuda dökülen kardeş kanma son verilmesi için 
elinden gelen gayreti göstermiş bir insandır. 

Geçenlerde, Meclis Başkanlık Divanı olarak Çankaya'ya çıktığımızda, Değerli Reisicumhuru
muza, Abdulmelik Fırat'ın durumunu arz ettiğimizde, kendisiyle ilgileneceğini beyan etmiştir. Son
radan, bizzat Genel Sekreter tarafından bendeniz aranmışımdir. İlgisi, alakası karşısında teşekkür
lerimi, huzurlarınızda borç biliyorum. , 

Şeyh Sait'in torunu olması, izlediği düzgün siyasî çizgi, ilmi, kendisine doğu ve güneydoğuda 
bir itibar kazandırıyor. Aydın bir siyaset adamı olarak, ülkenin genelinde de saygınlık uyandırıyor. 

Bakın, bu ülkenin gazeteleri, bir kayalık parçasına gösterdikleri ilginin binde birini insanları
na göstermiyorlar. Nedense, ülkede gelişen hadiseler karşısında da en geç tepkiyi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri olarak biz veriyoruz. İşte, Abdulmelik Fırat'ın tutuklanması karşısındaki du
yarsızlık da bunun bir başka örneği. 

Abdulmelik Fırat 69 yaşında, kalp ve prostat rahatsızlığı var. Türkiye'yi sevenlerin, bu mem
leketin doğusuyla batısı, Türküyle Kürdü arasında muhabbetten başka bir ilişki bulunmamasını is
teyenlerin yürekleri kıpır kıpır. Bu ülke, Abdulmelik Fırat'ı hapishanede kaybederse veya başına 
başka bir şey gelirse, o zaman nasıl telafi eder, tedavi eder açılan yarayı; bir derin iz bırakmaz mı 
yüreklerde... 

Dedeyi asmışız; şimdi de 69 yaşını geçmiş torunu, hasta hasta, zindanın karanlıklarında ölüm
le karşı karşıya bırakıyoruz... Allah korusun, Abdulmelik Fırat'ın başına cezaevinde bir şey gelir
se, kutlama fişeklerinin, PKK kampında patlayacağını unutmayın. Sistemin çarpıklığı, PKK'nın 
malzemesi olacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Yasalar, benzer iddialarla suçlanan diğerleri için soruşturma bile açmazken, Abdulmelik Fı
rat'ın tutuklu yargılanmasını uygun görmüş; ne yaşı gözetilmişti bu karar alınırken ne de kısa bir 
süre önce geçirdiği kalp krizi... Ki, kalp krizinde, ATV'de, güneydoğuyla ilgili, Kürt sorunuyla il
gili bir toplantıda yine beraberdik ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN..- Sayın Çelik, size 2 dakika ek süre veriyorum. 
Yalnız, konuştuğunuz konu, bir yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin olmasın. Biliyorsunuz, 

Anayasamıza göre... 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - O konuya bağlayacağım Sayın Başkanım. Hatta, o fır

satı bugün yakalayacaklarından bahsedeceğim. -

BAŞKAN - Yani, yargının yetkisine müdahale olmasın efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Tabiî... Tabiî... 

... o dönemin vakıf başkanı değerli hemşerim Aloğlu da bizimle birlikteydi; şimdi, Doğru Yol 
Partisi sıralarında milletvekili. Bunlar göz önüne alınmamıştır. 

Kırmızı pasaport taşıyor; eğer, yurtdışına kaçma düşüncesi olsaydı, bir ay önce, yurtdışına, is
tediği ülkeye gidebilirdi; ama, biz ne yapmışız; üstüne üstlük, onu tutuklayıp, bileklerini kelepçe
leyip, devlet güvenlik mahkemesi kapılarına göndermişiz. Böylece, Türkiye, bir kez daha, hırsız ve 
uğursuz dışarıda gezerken, yetiştirdiği en değerli aydınlardan birisini zindanlarda çürüten bir ülke 
olma utancına mahkûm edildi. Cinayet, onur getirmez. 

Değerli arkadaşlar, bugün 15 Şubat 1996 Perşembe. Değerli Başkan da hatırlattı, teşekkür ede
rim. Bu ayıbı temizlemek için bir fırsat geçecek Türk adaletinin eline. İşte, bugün bu kararı vere
cek hukukçular da bizim kadar biliyorlar ki, Abdulmelik Fırat, bu topraklara hepimizden daha çok 
bağlı. Demin de bahsettim, bir ay önceye kadar, elindeki kırmızı pasaportla arzu etseydi istediği ül
keye gidebilirdi. O, hiçbir yere kaçmayacak, hiçbir delili yok etmeyecek... Eğer, özgürlüğüne ka
vuşursa yapacağı tek şey var Abdulmelik Fırat'ın: Cumhuriyetin kuruluşunda var olan; ama, sonra
dan kaybolan Türk-Kürt kardeşliğini aramaya devam edecek; eğer özgürlüğüne kavuşmazsa -Allah 
korusun- bir yıldız, kodesin dört duvarı arasında kayarsa... 

Cinnet derecesindeki bu yanlışlığa son vermeliyiz. Bu, hepimiz için bir sınavdır. Onun için, 
herkesi, Abdulmelik Fırat için, sesini yükseltmeye davet ederken, Demokrat Parti döneminde, Yas-
sıada mahkemelerinde, 12 Eylülde ve 12 Martlarda her zaman cezaevlerine çekilen bu değerli bil
ge, tutuksuz olarak yargılanmalıdır diyorum. İnanıyoruz ki, bu, kardeşliğe, her günden daha çok 
muhtaç olduğumuz bu dönemde, bize büyük saygınlık kazandıracaktır. 

Bu duygularla, hepinizin kadir gecesini kutluyor, saygılar ve sevgiler sunuyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, milletvekili arkadaşlarımız, belli konularda gündemdışı 

söz istiyorlar. , 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) - Yargının önüne geçemezsiniz. Yasama Organı yargının önü

ne geçemez. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Ben bir açıklama yapacağım Sayın Şahin... Bir dakika... 
Biliyorsunuz, hepimiz milletvekiliyiz ve milletvekili yemini ettik, hukukun üstünlüğüne, Ana

yasaya sadakat yemini ettik. Anayasanın 138 inci maddesinde "... Görüşülmekte olan bir davayla 
ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere yapılamaz ve yargı yetkisinin kullanılma
sına etki edecek müzakere açılamaz" deniliyor. Bunun da, arkadaşlarımız tarafından -ben genel bir 
açıklama yapıyorum efendim- değerlendirilmesini istiyorum. 

Tabiî, gündemdışı söz istenirken, biz, gündemdışı konuşmanın muhtevasını bilmediğimiz için, 
burada, arkadaşlara, işte, siz şunu yapıyorsunuz şeklinde bir müdahalede bulunma hakkını da ken
dimizde bulamıyoruz; çünkü, arkadaşlarımızın konuşmasının insicamı bozuluyor. Bu itibarla, bun
dan sonra konuşacak arkadaşlarımızın bu konuyu göz önünde tutmalarını rica ediyorum. 

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Adalet Bakanı Sayın Firuz Çilingiroğlu; buyu
run efendim. 
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ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; he

pinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Abdulmelik Fırat'ın doğduğu yerde iki yıl hâkimlik yaptım. Babasını da amcasını da tanırım 
ve orada kendileriyle dostluk kurdum. Bu itibarla, söyleyeceğim sözler, ailesine ve kendisine olan 
saygımı ifade etmektedir. 

Abdulmelik Fırat, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmıştır. Tutuklama kararı 
verildikten sonra da -bu dava devam etmektedir- kendisi İstanbul'da bulunduğu için Bayrampaşa 
Cezaevine alınmış olup, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilmek üzeredir. İfadesi 
alınmak için İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine götürülürken, maalesef, kanunlarımızın ve 
mevzuatımızın verdiği yetkiler ve gereksinim yüzünden eline kelepçe vurulmuştur. Bu, hiçbirimi
zin onaylamadığı bir gerçektir; ben de onaylamamaktayım; ancak, mevzuat bu merkezdedir. Sanık, 
cezaevinden çıktıktan sonra emniyet kuvvetlerine teslim edilir. Jandarma Nizamnamesi ve kanuna 
göre elleri kelepçelenmiştir. 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın Bakan, mevzuat değişmelidir. 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin. Mevzuatı siz değiştireceksiniz; hepimiz değiştirece-
8İZ-

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Biz değiştireceğiz efendim... 
Sayın Bakan, insan haklarına aykırıdır bu. • 
ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) - Arz edeceğim efendim... 
Şimdi, sayın milletvekili, Sayın Başkanın işaret ettiği gibi, Anayasanın 138 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasına uymamıştır, bunu da kendilerine hatırlatmak isterim. 
"Mevzuat değişmelidir" buyurdular. Gerçekten, ben de aynı kanıdayım. Bu yasama dönemin

de, sizlerin oluşturduğu Yüce Meclisin, gerekli yasaları yapacağı; Türkiye Cumhuriyetinin, huku
kun evrensel kurallarına saygılı, toplumsal barışı ve ulusal dayanışmayı amaçlayan, adaletli bir dü
zeni gerçekleştiren, kişilere değer veren, çağdaş kurum ve kurallara uyum sağlayan bir anayasaya 
sahip olan ve bu anayasanın bağlayıcılığını gözeten, kollayan çağdaş bir devlet olduğunu vurgula
yacağına inancımız tamdır. 

Türk yargısına güvenilsin. Türk yargısının, tüm imkânsızlıklara rağmen, bu konularda da üze
rine düşen görevi duraksamadan, yansız olarak yapacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Yargı er
ki, insan onurunun ve demokrasimizin koruyucusudur. Bir ülkede gerçek demokrasinin egemen 
olup olmadığı, yargı erkinin gücü, yargının tarafsız, yansız, süratli ve etkin bir biçimde işleyişi ve 
yargı kararlarının savsaklamadan, duraksamadan uygulanmasıyla belirlenir. 

Bu itibarla, merak etmesinler; yargı, kendisine düşen görevi yapacaktır. Abdulmelik Fırat'ın 
delilleri takdir edilecek; eğer, suçu işlemişse, kim olursa olsun, cezasını görecektir. Kendisine is
nat olunan suç yıkıcılıktır, bölücülüktür. Bunda, bir kişinin ailesi, kendisi, sureti katiyyede söz ko
nusu değildir. Kanunlarımız, kim olursa olsun, ona uygulanacak ve bölücülük, yıkıcılık önlenecek
tir. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
3. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'in, Sivas'ta meydana gelen olaylar nedeniyle ma

hallinde yaptığı incelemelere ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan 'in 
cevabı 
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BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü sözü, İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak'a veriyo

rum. Sayın Toprak, Sivas'ta meydana gelen olaylarla ilgili olarak mahallinde yaptığı inceleme so
nucunda edindiği bilgileri Yüce Kurula arz etmek istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Toprak. (DSP sıralarından alkışlar) .' 
Süreniz 5 dakikadır. 
ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce, Sayın Başkana, yeni görevinden dolayı başarı dileklerimi belirtiyorum. 20 nci Dönem 
milletvekili seçilen tüm üyeleri de kutluyor, 20 nci Dönemin, Meclisimize, ülkemize ve ulusumu
za yararlı çalışmalar yapmasını diliyorum. 

Son günlerde Sivas ve yöresinde cereyan eden olayları sağlıklı bir şekilde incelemek üzere, 
Sayın Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in talimatlarıyla, heyet halinde, Gaziantep Milletvekilimiz 
Sayın Ali Ilıksoy, İzmir Milletvekilimiz Sayın Hakan Tartan Bey'le, o bölgelerde incelemelerde bu
lunduk. Sivas yöresinde cereyan eden olayları, Yüce Meclisinize arz etmek istiyorum. 

Ülkemiz, son yıllarda, yasadışı PKK terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde sancılara neden olan terör örgütü, 1990'lı yıllardan itibaren Sivas'a 
da sıçramıştır. Terör örgütünün bu bölgeyi seçmekteki amacı, bölgenin hassas etnik yapısıdır. Bu 
bölgenin arazi şartlarının da müsait olması, PKK terör örgütünün ikinci bir avantajıdır. 

Terör örgütünün bu bölgede oynamak istediği oyun, o bölgede yaşayan Alevî ve Sünnî yurt
taşlarımız arasında bir kamplaşma yaratarak, kendi sinsi emellerini hayata geçirmeye çalışmasıdır. 
Terör örgütünün yerleşmek istediği, Sivas'ın, özellikle dağları ve köyleridir. Bu köylerin neredey
se yüzde 90'ına varan bölümü, Alevî yurttaşlarımızın, oturduğu köylerdir. Zara, Kangal ve Divriği 
arasında kalan üçgendeki kırsal alanda terör örgütünün bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum, yerel 
kaynaklarca da doğrulanmıştır. 

Bölgede kışın sert geçmesi nedeniyle, terör grupları, bir süreden beri yiyecek sağlamada so
runlar yaşamaktadır. Teröristlerin, bu yüzden, özellikle Alevî yurttaşların yaşadıkları köylere in-. 
dikleri, yiyecek aldıkları gözlenmiştir. Terör gruplarının, genelde, aldıkları yiyeceklerin parasını 
ödeme yolunu seçtikleri ve bu davranışla belli kesimlere şirin gözükme ve yandaş toplama arzusu 
içinde oldukları da saptanan bilgiler arasındadır. 

Buna karşın, aynı teröristler, eylemlerinde, Sünnî vatandaşlarımızın yaşadığı köyleri de tercih 
etmektedir. Bunun en çarpıcı örneği, Selimiye Köyünde, 9 masum vatandaşımızın kati edilmesidir. 
Teröristlerin, genelde, kış koşullan nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çektikleri, dağ köylerinde
ki vatandaşlarımızı rahatsız ettikleri ve Alevî yurttaşlarımızın da iki arada bir derede kaldığı anla
şılmaktadır. Alevî yurttaşlarımız, haklı olarak, şunu söylemektedir: "Şimdi terör varsa, suçlu biz 
değilizki... Biz, hep bu topraklardaydık; yıllardır, Alevî-Sünnî kardeş kardeşe yaşamaktaydık; an
cak, devlet, teröre karşı etkili önlem almalıdır." Yöredeki güvenlik görevlilerinin ifadeleri de, bu 
yurttaşlarımızın, teröristlere yiyecek vermekten başka çareleri olmadığı yönündedir. Bu husus da, 
Alevî yurttaşlarımızın zorunluluk nedeniyle terör gruplarına yardım yaptıklarını göstermekte; ya
ni, Alevî vatandaşlarımız, potansiyel suçlu olarak görülmektedir. 

Bu gelişmeler yaşanırken, teröristlerin baskınına uğrayan köylere, güvenlik kuvvetleri, birkaç 
saat sonra gitmekte, bu köylerde yaşayan Alevî yurttaşlarımıza "acaba, teröristlere yataklık ve yar
dım mı ettiler" yaklaşımıyla davranmaktadırlar. 

Yörede yaptığımız inceleme, yurttaşlarımızın, terör örgütlerine sempatiyle bakmadığını gös
termektedir; ancak, yukarıda sıraladığımız sıkıntılar nedeniyle, bir yandan terör baskısına maruz 
kalan ve diğer yandan da, özel tim tarafından, zaman zaman, teröristlere yardımla suçlanan yurt
taşlarımız, çareyi, bölgeyi terk etmekte bulmuşlardır. Terör eylemlerinin son iki ayda yoğunlaşma
sı nedeniyle, bu bölgeden göçler hızlanmıştır. 
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Teröristleri dağlardan temizlemeyi hedefleyen bu operasyonlar, yörede yaşayan insanların, he

men her gün, endişe ve gözaltı korkusu içerisinde olmaları sonucunu doğurmaktadır. Yaptığımız 
temaslar, yurttaşların sürekli terör ve güvenlik kuvvetleri baskısından şikâyetçi oldukları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, size ek süre veriyorum; lütfen konuşmanızı tamamlayın. 

Buyurun. 

ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - . . . Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının halka karşı olan 
davranışlarından önemli bir şikâyetlerinin olmadığı yönündedir; ancak, Zara yöresinde konuşlan
dırılan özel tim mensuplarına yönelik eleştiri ve suçlamalar saptanmıştır. Özel tim mensuplarının 
halka kötü davrandığı, eziyet ve hakaret ettiği, kimseden emir almadıkları, kendi başlarına bağım
sız bir şekilde hareket ettikleri yönünde şikâyetler alınmıştır. 

Yapılan incelemelerde, özellikle Alevî köylerine yönelik baskınlar sonucu birçok kişinin ras
gele gözaltına alındığı belirlenmiştir. Resmi rakamlara göre, onüç aylık süreç içerisinde gözaltına 
alınan yurttaşlarımızın sayısı 205'tir. Bu rakam her ne kadar az gibi görünse de, kayda girmeyen 
gözaltılar da nazarı dikkate alındığında, gözaltına alınmaların keyfîliği ortaya çıkmaktadır. Bunu, 
çok az sayıda olan tutuklamalar da doğrulamaktadır. 

Sivas, uzun yıllardan beri ekonomik nedenlerle göç veren bir ilimizdir. Son iki yılda, terör ne
deniyle de bu göçün boyutları bir hayli artmıştır. 

Güneydoğuda denenen koruculuk sistemi Sivas'ta da uygulamaya konulmuş; fakat, bir yarar 
sağlamadığı görülmüştür; çünkü, koruculuk sistemi, bir baskı ve ekonomik sektör oluşturmaktadır. 
Gerçekçi bakıldığında, devletin koruyamadığı bir bölgeyi, dört köylü vatandaşımızın koruması 
mümkün değildir ve gerçekçi de değildir. 

Yörede istihbarat, sadece halkın ihbar mekanizmasına dayandırılmış, bilimsel istihbarat yön
temleri kullanılmamıştır. Yoğun gözaltına alınmalar; fakat, suçlu sayısının azlığı da bunu doğrula
maktadır. 

Yukarıda kısaca sıraladığımız nedenlerle, Sivas ve yöresinde sükûnetin temini, göçün durdu
rulması ve PKK terör örgütünün emellerinin ortadan kaldırılması için aşağıda sıralayacağımız ted
birlerin alınmasında fayda olacağı düşüncesindeyiz. 

Sivas ve köylerindeki Alevî yurttaşlar, potansiyel suçlu gibi görülmemelidir. 

Uzun süreden beri, devletin şefkatini görmeyen Sivas'a, zaman yitirilmeden, devletin desteği 
artırılmalıdır. 

Öncü ve doğurgan yatırımlarla, yöredeki ekonomik sıkıntılar hafifletilmelidir. 
Devlet, kârlı olmasa da, bu olayların sosyal boyutunu gözeterek, işsiz olan yöre halkına iş te

min etmelidir. 
Yıllardan beri kardeş kardeşe yaşam süren Alevî ve Sünnî kökenli yurttaşlarımız arasındaki 

yapay ayrılık tohumları, devletin özen ve dikkatiyle dağıtılmalı; olaylarla ilgili gerçek suçlular ya-
kalanmalıdır. 

Terörle Mücadele Yasasında yer alan, yardım ve yataklık suçunun kapsamı iyi belirlenmeli; 
keyfî gözaltına alınmalar, eziyet ve baskılar önlenmeli; yurttaşlara sevgiyle yaklaşılmalıdır. 

Yurttaşların istekleri çerçevesinde, üç ya da beş hane kalan yerleşim birimleri toplulaştırılma-
lı; buralarda kentsel altyapı (elektrik, su, telefon gibi) hazırlanmalı; gerekirse, karakollar kurulma
lı; devlet bunu yaparken, yurttaşlarımızın yaşam biçimlerine uygun yerleşim birimleri oluşturulma
lıdır... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
Buyurun. 
ERDOĞAN TOPRAK (Devamla) - Bu işlem için, ivedi olarak, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde ek bütçe çıkarılmalıdır. 
Özel tim uygulamalarına yönelik şikâyetler dikkate alınmalı; operasyonlarda etkili olan özel 

timin, mülkî amirlerin denetiminde olması sağlanmalıdır. 

Özel tim için, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sosyolojik, psikolojik, toplumsal konuları içeren 
bir altyapı hazırlanmalıdır. 

Yörede büyük potansiyele sahip olan arıcılık, hayvancılık, halıcılık kredilerle desteklenmeli
dir. Devlet, bu konuda özveride bulunmalı; gerekirse, bu ürünlerin pazarlanmasında destek olma
lıdır. 

İstihbarat zafiyeti giderilmeli; sağlıklı istihbarat yöntemleriyle, sayıları 100 dolayında olan te
röristlerin kısa sürede yakalanmaları sağlanmalıdır. Bir yarar sağlamayan, üstelik Alevî ve Sünnî 
yurttaşlarımızı karşı karşıya getiren ihbar mekanizmasına da itibar edilmemelidir. 

Başka yörelerde de başarılı olmayan koruculuk müessesesinden vazgeçilmelidir. Feodal yapı
yı ayakta tutan bu durum, halk arasındaki düşmanlığı körüklemekte, yeni sancılar yaratmaktadır. 

Bazı korucular, kişisel teröre de neden olmakta, korucu olmayan yurttaşlarımız üzerinde bas
kı uygulamaktadır. 

Bunları dikkate alacağınızı umuyor; Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DSP, DYP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toprak. 

İçişleri Bakanı cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI TEOMAN ÜNÜSAN - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 

Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak'ın, Sivas'ta meydana gelen olaylara ilişkin yapmış olduğu gün-
demdışı konuşmayla ilgili olarak bilgi vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Öncelikle, Yü
ce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, 1993 yılından beri, Sivas İli Divriği, Ulaş, Kangal, Zara, Hafik ve İmranlı İlçe
lerini kapsayan bölge ile buna bağlı olarak Tunceli, Erzincan, Malatya ve Tokat İllerinde operas
yonlar yürütülmektedir. Bu ilde yoğunlaşan yasadışı örgüt militanları, PKK ve DHKP-C mensubu
dur. 

Bu bölgede kümeleşen terör, örgütlerinin, sadece 1995 yılı içinde, Sivas bölgesinde 21 önem
li olay meydana getirdiği tespit edilmiştir. Bu olayların en önemlilerine baktığımızda; 23 Eylül 
1995 günü İmranlı-Eskikeşlik-Kanlıarmutlu bölgesinde 1 assubay ve 4 kişinin şehit edilmesi; 12 
Ekim 1995 tarihinde Kangal-Alacahan-Akgedik bölgesinde 2 kişinin öldürülmesi; 8 Aralık 1995 
tarihinde Divriği-Karakuzulu-Göçentaşı bölgesinde 1 assubay ve 2 erin şehit edilmesi; 29 Aralık 
1995 tarihinde Ulaş - Hafik - Çavdar - İnköy bölgesinde T komando eri ile 2 polis memurunun şe
hit edilmesi ve diğer olaylarda da çok sayıda güvenlik görevlilerinin yaralanması, trenlere saldırı, 
iş makinelerinin yakılması gibi olayları görüyoruz. 

Sivas İlinde kümeleştikleri istihbar edilen ve uzun bir süredir izlenen bu örgüt militanlarıyla 
28-29 Aralık 1995 tarihlerinden itibaren sıcak temas sağlanmıştır. 28-29 Aralık 1995 tarihleri ara-
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sında icra edilen operasyon sonucu Hafik İlçesi İnkoy bölgesinde, PKK terör örgütünün ana üssün
de, silahlarıyla birlikte, l'i yaralı 10'u ölü, toplam 11 terörist; 5 Ocak 1996 tarihinde, Kangal İlçe
si İkizce bölgesinde, 1 terörist, silahlarıyla birlikte ölü; 8 Ocak 1996 tarihinde, Kangal İlçesi Gürü-
bekir Köyü bölgesinde, 6 terörist, silahlarıyla birlikte ölü; 11 Ocak 1996 tarihinde, Zara İlçesi Alıç-
lıseki Köyü bölgesinde, 3 PKK mensubu, silahlarıyla birlikte ölü; 30 Ocak 1996 tarihinde, Hafik 
İlçesi Yukarı Asarcık Köyü bölgesinde, DHKP-C terör örgütüne mensup 7 terörist, silahlarıyla bir
likte ölü olarak ele geçirilmişlerdir. 

Yine bu operasyonlarda, Aralık-1995'ten itibaren, bugüne kadar örgüte yardım ve yataklık 
yapmak iddiasıyla 150 kişi gözaltına alınmış ve bunların bir kısmı tutuklanırken, diğer büyük bir 
kısmı serbest bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 3 Şubat Cumartesi günü, bir grup milletvekili ve dernek başkanının ta
lebi üzerine Bakanlıkta bir araya gelinerek, Sivas ile ilgili olarak kendilerine intikal eden bilgiler 
tarafıma aktarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, burada hemen zikretmek isterim ki, bu raporun kendilerine intikal ettiği
ni, doğruluk derecesini bilmediklerini beyan etmişler ve konunun incelenmesi talebinde bulunmuş
lardır. 

Bu bilgileri, derhal, tarafımdan incelemeye tabi tutulmuş ve doğru olduklarına dair de bir bul
guya rastlanılmamıştır. 

İddialardan birincisi, Sivas İlinde, ismen de belirtilen, 19 köy ve mezranın kısmen veya tame-
men boşaltıldığı iddiasıdır. Bu 19 yerleşim biriminden -ilginç olması bakımından zikrediyorum-
boşaltıldığı iddia edilen Hamoçimen ve Hıdırlık mezralarının, 1985 ve 1990 nüfus sayımlarındaki 
nüfusu sıfırdır. Diğer 17 köyde ise, 1990 nüfus sayımında, nüfus, bir önceki nüfus sayımına göre 
yüzde 36 azalmış ve toplam nüfus 2 700'den 1 700'e düşmüştür. Bu köylerden 7 tanesinin nüfusu 
50'dcn azdır; örnek olarak, bir tanesinin nüfusu 15'tir. 

Raporda belirtilen 65 köy üzerinde yapılan çalışmalarda ise, 1990 nüfus sayımında, bu köyle
rin nüfusunun, 1985 nüfus sayımına göre yüzde 40 oranında azaldığını görmekteyiz; 10 140 olan 
nüfus, 1990'da 6 186'ya düşmüştür. 1995 yılında nüfus sayımı yapılmış olduğunu varsaymamız ha
linde, aynı azalma oranıyla, bu 65 köyde, nüfusun, 10 140'tan 2 412'ye düşmüş olacağını görece
ğimiz aşikârdır. . 

1990 sayınıma göre, 65 köy içerisinden 10'unun nüfusu 25'ten azdır; 7 tanesi de, hem 1985 
hem de 1.990 sayımlarında boş olarak görülmektedir. 

Ülkemizde, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgelerinde cereyan eden, ekonomik sebeplerle 
büyük kentlere göç olayı, Sivas İlimizde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Boşaltıldığı iddia 
edilen bu yerleşim yerlerinden sadece 2'sinin boş olduğu görülmektedir; ki, bunlardan biri Divriği 
İlçesi Dişbudak Köyü, diğeri ise Kangal İlçesi Bayındır Köyüdür. Bu köylerden birinin 1990 yılın
daki nüfusu 15, diğerinin 53'tür ve dışarıda çalışmaya giden bu köylülerin sadece yaz aylarında 
köylerine geldikleri de, öteden beri bilinen bir gerçektir. 

Yine, yaptığımız tespitlerden, terör örgütlerinin baskısıyla köylerini terk eden birçok köylü, 
güvenlik kuvvetlerimizin bölgede etkinliğini artırmasından sonra tekrar köylerine dönmüştür. Bu 
köyleri örnek olarak burada sıralıyorum: Bunlar, Zara İlçesine bağlı Mescit, Çamurcu, Evrencik, 
Çamözü köyleri ile Divriği İlçesine bağlı Çayözü, Duruköy, Höbek ve Ovacık Köyleridir. 

Sayın milletvekilleri, ikinci iddia, bölgede bulunan ilçelerdeki köy okullarının kapatıldığı id
diasıdır. Gerçekten de, bölgedeki köy okullarında kapalı olanların sayısının fazla olduğunu gör
mekteyiz. İmranlı İlçesinde 38, Hafik İlçesinde 32, Kangal İlçesinde 55, Ulaş İlçesinde 11, Zara İl
çesinde 50, Divriği İlçesinde 39 olmak üzere, bu bölgede toplam 225 ilkokul, öğrenci sayısının 
10'un altına düşmesi nedeniyle kapalıdır. 
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Bu 225 ilkokulun yıllara göre kapatılışlarına baktığımızda, şu tabloyla karşılaşıyoruz: 1990 yı

lında 44 ilkokul, 1991 yılında 25 ilkokul, 1992 yılında 27 ilkokul, 1993 yılında 32 ilkokul, 1994 yı
lında 63 ilkokul, 1995 yılında da 34 ilkokul kapatılmıştır. Görüldüğü üzere, altı yılda kapatılan 225 
ilkokulun 191'i 1994 ve öncesi yıllarda kapatıldığı halde, sanki bu yıl kapatılmış gibi bir izlenim 
verilmek istenmektedir. Yine aynı dönem içerisinde, Sivas'ın, burada zikredilmeyen diğer ilçelerin
de de toplam 155 ilkokul kapatılmıştır. Kapatılan okulların öğrencilerinin bir kısmı yatılı bölge 
okullarında öğrenime devam ederken, diğer bir kısmı istanbul, Ankara gibi şehirlerdeki ailelerinin 
yanına gidip öğrenimlerine devam etmektedir. 

Üçüncü bir iddia, çok sayıda kişinin gözaltına alınıp sorgulandıkları ve verilen bazı isimlerin 
de kayıp oldukları şeklindedir. Az önce de belirttiğim gibi, gözaltına alınanların sayısı, Aralık 1995 
tarihinden itibaren 150 kişidir ve bugün itibariyle gözaltında 3 kişi bulunmaktadır. 

Gözaltına alınmalar, tamamen, cumhuriyet savcılarının bilgisine derhal sunulmakta ve kesin
likle hukuka aykırı bir işlem veya eylemde bulunulmamaktadır. Bugüne kadar, gözaltına alınıp da 
kaybolan veya yasaların öngördüğü süre içerisinde adlî makamlara sevk edilmeyen hiçbir zanlının 
bulunmadığı, gözaltına alınanlardan 25 kişinin tutuklandığı, yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 
Kaybolduğu iddia edilen muhtarlar ve bazı vatandaşların ise, o sırada gözaltına alınanlar listesinde 
olduğu tespit edilmiştir. ' 

Sayın milletvekilleri, diğer bir iddia, güvenlik güçlerinin bölgedeki tutum ve davranışlarıyla 
ilgilidir. Bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin tavır ve davranışları hakkında, iddia edildiği gibi uygu
lamalar yapılmamakta; özel harekât timlerinin yaptığı icraatlar daha önceki dönemlerde istismar 
edildiği için, vatandaşlarla muhatap edilmemekte, bu timlere verilen görevler, yol emniyetinin sağ
lanması ve bu askerî birliklerin icra ettikleri operasyonlarda bu birliklerin emir ve komutasında ha
reket ederek bazı nokta operasyonlarına katılmalarıdır. 

Bölgede, vatandaş üzerinde herhangi bir kısıtlama yapılmamış ve sokağa çıkma yasağı uygu
lanmamıştır. 

Operasyonlar sırasında, bütün rütbeliler emir-komuta ettiği birliğinden ayrılmamakta, vatan
daşlarımız, askerî birliklerin hizmetlerinde kullanılmamaktadır. 

Bugüne kadar gözaltına alınan hiçbir vatandaşımız hakarete ve işkenceye maruz kalmadığı gi
bi, bölgede, vatandaşların dinî inançlarına göre ayırım yapılmamış, bu konuda istismar ve tahrik 
edici davranışlarda bulunulmamıştır. 

Sivas İlinde yürütülmekte olan operasyonlar, tamamen terör örgütlerine ve teröristlere yönelik 
olarak, demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir biçimde, hiçbir 
şekilde vatandaşlarımız arasında bir ayırım yapılmaksızın, bu ilin huzur ve güvenliğinin sağlanma
sına ve idamesine yönelik olarak yürütülmektedir. 

Sivas bölgesinde icra edilen operasyonlarla birlikte, bu bölgede sağlık hizmetleri ve yol yapı
mı gibi faaliyetler de hızlandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki terör örgütleri, önceleri, alanda yaptıkları terör, öldürme, 
sabotaj gibi eylemlerle yetinirken, bugün, her türlü propaganda ve psikolojik taarruz silahlarını us
taca kullanmaya başlamışlardır. Bir yandan kendilerince yönlendirilen bazı basın araçlarını kulla
nırken, diğer yandan insan hakları konusunda hassas olan dernek ve kişileri -yalan bilgileri doğruy
muş gibi takdim ederek- yanlış bilgilendirmekte ve ülkede, kendileriyle yasalar çerçevesinde mü
cadele eden güvenlik güçlerini köşeye sıkıştırarak, kendisini Türk kamuoyunda savunur pozisyona 
itmek istemektedir. 
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Bu örgütler, diğer yandan, yaptıklarını, ulusal ve uluslararası politika platformuna taşımak için 

ellerinden geleni yapmakta ve ülkemizin bütünlüğü ve ekonomik kalkınmasından rahatsız olan ve 
esasen bu örgütlerin yaratıcısı ve destekçisi olan bazı ülkelerin de yardımıyla, zaman zaman, yan
lış, yalan bilgiler üzerine kurulmuş politikalarını, insan hakları kavramının istismarını da yapmak 
suretiyle, kamumoyuna duyurabilmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sivil halkın ve güvenlik kuvvetlerimizin terör örgütlerin
ce şehit edilmesi ve o bölgede yaşayan masum vatandaşlarımızın mallarının bu örgütlerce gasp 
edilmesi olaylarında hiç sesi sedası çıkmayan bu çevrelerin, 28-29 Aralıktan itibaren, bir ay için
de, bölgede 27 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmesinden sonra insan hakları yaygarası
na başlamaları ise, güvenlik güçlerimizi bezdirmek ve terörle mücadelede yıldırmak amacına ma
tuf olarak değerlendirilmektedir. 

Burada şunu da açıklıkla belirteyim ki, terör örgütlerinin ve terör örgütü sempatizanı, bazı der
nek ve basın organlarının son günlerdeki tutumundan, Sivas ve ilçelerinde yaşayan Alevî ve Sün
nî vatandaşlarımız son derece tedirgindir. Ayrıca, bu ildeki siyasî partiler temsilcileri ile dernekler 
de, bu rahatsızlığı paylaşmaktadır. Herkesin söylediği ve inandığı tek şey vardır, o da, burada oy
nanmak istenen oyun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oynananın aynısıdır ve Sivas, oynanan bu 
oyuna alet olmayacağını göstermiştir. Bugün, bu oyunu oynayan terör örgütü sempatizanlarının Si
vas ile ve Sıvaslılıkla hiçbir ilgileri de bulunmamaktadır; tek istekleri PKK ve DHKP-C'nin bölge
ye yerleşmesidir ve bunların rahatça yerleşmelerinin sağlanması da, ancak bölgedeki güvenlik güç
lerinin baskı altında ve kamuoyuna karşı devamlı olarak kendini savunur durumda tutulmasına bağ
lıdır. 

Günlerdir, yine, birtakım basın haberlerinde Sivas Valisinin üzerine gidilmektedir; hatta, bazı 
gazeteler, Sivas Valisinin Alevî vatandaşlarımıza karşı tavır içerisinde olduğunu yazmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Sivas Valisi, Sivas'ta göreve başladığından beri, tamamen tarafsızlık il
kesi içerisinde çalışmaktadır. Alevîlik-Sünnîlik meselesini bu bölgede kaşıyan ve büyüyerek yara 
açılmasını hedefleyen bazı sorumsuz yayın organları ile terör örgütü sempatizanı derneklerimizin, 
bu olayları kullanarak, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimize bu olayları taşımak istedikleri 
aşikârdır. Sivas halkı, Alevîsiyle, Sünnîsiyle hiçbir zaman bunların tuzağına düşmeyecektir. Ülke
mizde herkes müsterih olmalıdır; Anayasaya ve yasalara saygılı olarak davranan güvenlik güçleri
miz, yasalar dahilinde, üstlerine düşen görevi yapacaktır. Bu tip engellemeler ve provokasyonlar 
ile töhmet altında bırakıcı söz, yazı ve davranışlar da, güvenlik güçlerimizin moral ve çalışma gü
cünde hiçbir azalma yaratmayacaktır. 

Bu vesileyle, Demokratik Sol Parti milletvekillerinden teşekkül eden bir heyetin, bölgede yap
tıkları inceleme ve genel olarak objektif gözlemlere dayanan raporları için, kendilerine burada te
şekkür etmek istiyorum; ancak, bu gözlemlerde bazı yanlış bilgilendirmelerin de olduğunu gör
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, sivil halkın zarara uğramaması için, güvenlik güçlerimiz, gerçekten, 
azamî titizliği göstermektedir. Yoğun olarak yürütülen operasyonlarda, bu titizliği ne kadar göster
mek istersek isteyelim, bazı küçük rahatsızlıkların olması da doğaldır; ancak, tarafımızdan, bu ra
hatsızlıkların minimize edilmesi için, her türlü önlem daha dikkatli bir biçimde alınacaktır. Şurası 
bir gerçektir ki, terör örgütü eşkıyalardan kurtulmak uğruna, yöre halkı, güvenlik güçlerimize her 
türlü desteği vermektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Gündemdışı konuşmalar bitmiştir. ' 

5 adet Meclis araştırması önergesi vardır. 

Bu 5 adet Meclis araştırması önergesini, Dİyan Kâtibi arkadaşımızın oturarak okuması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. '•• 

İlk önergeyi okutuyorum: 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. - istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 
boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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 boyutlarıyla araştırılarak mağduriyet
lerin giderilmesi ve bu alandaki insan hak ihlallerinin sona erdirilmesi için gerekli önlemlerin alın
ması hakkında; Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz! 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
1. Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
2. Mahmut Işık (Sivas) ] 

.3. İ.Önder Kırlı (Balıkesir) 
4. Ercan Karakaş (İstanbul) . 
5. Celal Topkan (Adıyaman) 
6. Zeki Çakıroğlu (Muğla) 
7. Eşref Erdem (Ankara) 
8: Mustafa Yıldız (Erzincan) 
9. Şahin Ulusoy (Tokat) 
10. Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
GEREKÇE: 
İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı, valiliklerden doğrudan sağladığı bilgiler çerçe

vesinde, Haziran 1995 itibariyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 19 ilde terör nedeniyle boşal
mış veya boşalttırılmış köy sayısını 809, mezra sayısını ise 1 612 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 kamuoyuna duyurmuştur. 

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 açıklanmıştı. Bu rakama, bölgede hâkim olan terör, baskı ve şiddet ortamında 
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bunalan, sosyal ve ekonomik olanakları daralan; bu nedenle, köylerinden, iş ve aş bulabilmek ama
cıyla, kendi istekleriyle kentlere göç eden yüzbinlerce yurttaşımız dahil değildir. v 

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 zorlamasıyla boşalttırılmış olan köy ve mezra sayısının, bu 
alandaki uygulamalar içinde çoğunluğu oluşturduğu hususu, basına sık sık yansıdığı gibi, bazı res
mî belgelerde de yer almıştır. 

Devletin temel varlık nedeni, ülkenin bütünlüğünü, yurttaşlarının güvenliğini, toplumun huzu
runu, hukuk önünde eşitliği ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, demokrasinin kurum ve kuralları
na işlerlik kazandırmaktır. 

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 ihlal edilmiş olur. 

Bu mağduriyetleri gidermek amacıyla, 50 nci hükümet döneminde ilan edilen ve uygulaması
na geçilen, güvenliği sağlanmış köyler için "Köye Dönüş Projesi" üzerinde de hiçbir somut mesa
fe alınamadığı bilinmektedir. Oysa, Köye Dönüş Projesiyle, köyüne dönmek isteyen her aileye, 
evini 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 öngörülmüştü. 

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 veya toplumsal açıdan alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi; 
köylerine geri dönüşlerini engelleyen sorunların incelenmesi; sorunun çözümünü sağlayacak kalı
cı önerilerin geliştirilebilmesi amacıyla bu araştırma önerge" verilmiştir. < • 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması ıçıho açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgili usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddialaını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafsız bir kurum olan TRT'de yapılan yanlı yayınlar, yapıldığı müfettiş raporları ile tespit 

edilen yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırma olaylarıyla ilgili işlemleri su yüzüne çıkarmak, 
TRT'nin gelecek dönemlerdeki yapılacak çalışmalara ışık tutmak üzere, Anayasamızın 98 ve İçtü
züğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği bir Meclis araştırmasının açılmasını arz ederiz. 

1. Halit Dumankaya (İstanbul) 

2. Ali Er (İçel) 
3. Erkan Mumcu (İsparta) 
4. Yaşar Okuyan (Yalova) 
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5. Ali Kemal Başaran (Trabzon) 
6. Scbgetullah Seydaoğlu (Diyarbakır) 
7. İbrahim Cebi (Trabzon) 
8. Burhan Kara (Giresun) 
9. İbrahim Gürdal (Antalya) 

. 10. Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir) 

11. Recep Mızrak (Kırıkkale) 
12. Ahat Andican (İstanbul) 

13. Yusuf Ekinci (Burdur) 
Gerekçe: 

TRT, kurulduğu günden beri, bu ana kadar, kamuoyunda en çok eleştiri alan ve tartışılan ku
rumlardan biridir. Dönem dönem siyasî iktidarların kendi amaçları doğrultusunda olabildiğince 
kullanmaya kalkışması, bu tartışmaların ana kaynağını teşkil etmektedir. 

Zaman zaman TRT, muhalefet partileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş, iktidar parti
leri tarafından da savunulmuştur. 

Şunun itiraf edilmesi gerekir ki, TRT'nin, özellikle haber bültenlerinde ortaya koyduğu yayın
lar, diğer hiçbir dönemle mukayese edilmeyecek kadar partizanca ve gerçekleri çarpıtıcı olmamış
tır. Her Tansu Çiller Başbakanlığı döneminde, TRT, devlet televizyonu olmasına rağmen, tarafsız
lığını yitirmiştir. 

Sadece tarafsızlığını yitirmesi yanında, TRT'de birçok usulsüzlük ve yolsuzluğun yapıldığı, 
birçok basın kuruluşunca açıklandı. 

Genel Müdür, 8-10 kişilik bir üniversite danışman kurulu ile TRT'nin idaresini ele aldı. Bu ki
şilerin hemen hemen hepsi İstanbul'da oturup, uçak seyahatleriyle gelip, usulsüz olarak Kurum mi
safirhanesinde kalarak, bütün masrafları Kurumca karşılanmak üzere, Kuruma çok pahalıya mal 
olarak, Kuruma ağır bir yük getirdiler. 

Kendi elinde yetişmiş elemanları varken, kendi imkânlarıyla yapacağı programları, dışarıya, 
kendilerinin özel ilişkileri olduğu firmalara 20-30 kat daha pahalıya yaptırarak, bunun TRT'ye ma
liyeti yıllık 100-150 milyarı geçmektedir. 

İstanbul İletişim Fakültesi ile Kurum arasında, Genel Müdürün yazılı emriyle bir yıllık bir pro
tokol imzalanarak, TRT'de kullanılan bazı teknik cihazlar da, yasal olmayan bir biçimde, Genel 
Müdürün şifahî bir talimatıyla, üniversite stüdyosuna götürülmüştür. Bir yıllık sözleşme altı aya in
dirilerek, stüdyo, TRT tarafından hiç kullanılmadan, 420 milyon TL, buraya kira ödenmiştir. 

TRT "Gündem" programına, Yönetim Kurulu kararı olmadan, milyonlarca lira ödeyerek 
TRT'ye büyük zarar vermiştir. 

Maliyeye olan borcu yüzünden TRT binaları haczedilirken, Yönetim Kurulundan karar çıka
rarak, cüzî bir faizle 40 milyar lirayı Vakıflar Bankasına yatırmasının izahını anlamak mümkün de
ğildir. 

Hergün TRT'de yolsuzluklar artarak devam etmiş, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
TRT Yasası gereği, Maliye Teftiş Kurulu ve son olarak da Devlet Denetleme Kurulu, TRT'yi tef
tiş etmiş, birçok yolsuzluğun, usulsüzlüğün yapıldığını tespit ederek, gereğinin yapılmasını istedi. 
Ne yazık ki, yetkililer, kendi lehlerinde yayın yaptığı için bu raporları işleme koymadılar. 
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TRT'nin yaptığı yanlı yayınlara, RTÜK Üst Kurulu, müteaddit defalar yazılı olarak ikaz etme

sine rağmen, bu davranışlarından vazgeçmeyince, yasa gereği, Genel Müdür Tayfun Akgüner ve 
Yönetim Kurulunu görevden aldı. 

Genel Müdür mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurunca, hiçbir yerden hiçbir işlem yapmadan, 
, yasalara aykırı olarak, yeniden koltuğuna oturdu. 

Başbakanlık Müsteşarvekili Arif Yüksel, Başbakan adına, TRT'yi işgal eden kişiye "TRT es
ki Genel Müdürü" diyerek, bir yazı yazarak, yaptığı işlemin yasalara aykırı olarak davrandığının, 
yeniden Başbakanlığın işlem yapması gerektiğini hatırlatmasına rağmen, Sayın Tayfun Akgüner, 
TRT Genel Müdürü sıfatıyla konuşmalar yapabiliyor. 

TRT yolsuzlukları artık belgelenmiş; Devlet Denetleme Kurulu, Maliye Bakanlığı Teftiş Ku
rulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu hazırladıkları raporlarla savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. 
Bu kurumun tüm icraatlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi denetlemesine, yapılan yolsuzluk, 
usulsüzlük ve partizanlık, adam kayırmaları ve TRT'nin bundan sonraki geleceğini araştırmak üze
re, Anayasamızın 98 inci ve içtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddesi gereği bir araştırma açılma
sına lüzum vardır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su kaynakları
nın daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde çok yaygın olarak bulunan, fakat çok verimli olarak değerlendirildiği söyleneme
yecek durumda olan sıcak su kaynaklarının en verimli bir şekilde ülke değerlerine katılabilmesi 
için durum tespiti yapmak, verimliliği artıracak yol ve yöntemleri belirlemek üzere, Anayasanın 98 
inci ve içtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
1. Mustafa Ünaldı (Konya) 

2. Azmi Ateş (İstanbul) 
3. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
4. Osman Pepe (Kocaeli) 

5. Abdullah Arslan (Tokat) 
6. Abdullah Gül (Kayseri) 

7. ismail Kahraman (istanbul) 
8. Hüseyin Kansu (istanbul) 
9. Fethullah Erbaş (Van) 
10. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
11. Şinasi Yavuz (Erzurum) 
12. Lütfü Esengün (Erzurum) 

13. Remzi Çetin (Konya) 
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14. Lütfi Yalman (Konya) 

15. Hüseyin Arı (Konya) 

16. Aslan Polat (Erzurum) 

17. Zülfikâr Gazi (Çorum) 

18. Ahmet Demircan (Samsun) 

19. Avni Doğan (Kahramanmaraş) 

20. Turan Alçelik (Giresun) 

21. Musa Uzunkaya (Samsun) 

22. Latif Öztek (Samsun) , , 

23. Ömer Naimi Barım (Elazığ) 

24. Abdullah Gencer (Konya) 

25. Mustafa Köylü (İsparta) 

26. Ali Oğuz (İstanbul) 

27. Nurettin Aktaş (Gaziantep) ' -

28. Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş) 

29. Nedim İlci (Muş) 

30. Hasan Hüseyin Öz (Konya) 

31. Saffet Benli (İçel) . . , ' 

32. lyas Arslan (Yozgat) 

33. Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 

34. Hüseyin Yıldız (Mardin) 

35. Salih Kapusuz (Kayseri) 
. 36. Mehmet Salih Katırcıoğlu (Niğde) 

37. Memduh Büyükkılıç, (Kayseri) 

38. Bülent Arınç (Manisa) , 

39. Muhammet Polat (Aydın) 

40. Sabahattin Yıldız (Muş) 

Gerekçe: 
. Ülkemizin birçok yerinde tabiî sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan çoğu, çok eski 

tarihlerden beri insanlarımız tarafından bilinmektedir; ancak, sahip oldukları sağlık imkânları ile 
enerji muhtevalarının tam olarak değerlendirildiği kanaatinde değiliz. Bu kadar çok sayıda değişik 
Özelliklere sahip bu tabiî kaynaklarımızı, gerçek değerleri ile ortaya koymak, sağlığa, seracılığa ve 
hava kirliliği oluşturmadan ısınma ve ısıtmaya katılımını sağlamak, zararlı kullanımlarına mani ol
mak, mevcut değerlerinin boşa gitmesini engellemek üzere, bir Meclis araştırması yapılmasına ih
tiyaç duyulmuştur. 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
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4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/28) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Demiryollarımızın ve üzerinde çalışan trenlerimiz, hem hızlı hem de konfor bakımından çağın 

gerisinde kalmıştır. Ayrıca, mevcut haliyle bile rantabl bir hizmet verememektedir; âdeta yavaşla
tılmış bir hizmet ye geriletilmiş bir konforda yolcularına çile çektirmektedir. Her türlü demiryolu 
ulaşımı verimsizliğe mahkûm bırakılmıştır. 

1. Demiryolu ulaşımını bu hale düşüren sebepleri tespit etmek, 
2. Mevcut haliyle bile daha rantabl ve daha konforlu bir çalışma imkânı olup olmadığın! araş

tırmak, , 
3. Ülkeye ve bütçeye fazla bir yük getirmeden yenileme imkânlarını araştırmak, 

4. Hat haritalarının yeniden tespitini sağlamak üzere, 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

1. Mustafa Ünaldı (Konya) 

2. Zeki Ergezen (Bitlis) 

3. Azmi Ateş (İstanbul) 
4. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
5. Bülent Arınç (Manisa) 
6. Osman Pepe (Kocaeli) x 

7. Abdullah Arslan (Tokat) ' 
8. Abdullah Gül (Kayseri) 
9. İsmail Kahraman (İstanbul) 
10. Hüseyin Kansu (İstanbul) , 
11. Fethullah Erbaş (Van) 
12. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
13. Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
14. Şinasi Yavuz (Erzurum) 
15. Lütfü Esengün (Erzurum) 
16. Remzi Çetin (Konya) 
17. Lütfi Yalman (Konya) 
18. Hüseyin Arı (Konya) 

19. Aslan Polat (Erzurum) 
20. Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
21. Ziilfikâr Gazi (Çorum) 

22. Latif Öztek (Samsun) 
23. Musa'Uzunkaya (Samsun) 
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24. Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 

25. Osman Hazer (Afyon) 
26. Sabahattin Yıldız (Muş) 

27. Mustafa Köylü (İsparta) 

28. Mehmet Salih Katırcıoğlu (Niğde) 

29. Salih Kapusuz (Kayseri) 
30. Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 

31. Ahmet Demircan (Samsun) 

32. Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa) 

33. Hasan Hüseyin Öz (Konya) . 

34. İsmail Özgün (Balıkesir) 
35. Ömer Ekinci (Ankara) 

36. Abdullah Gencer (Konya) 
37. Veysel Candan (Konya) 
38. Teoman Rıza Güneri (Konya) 
39. Saffet Benli (İçel) 

40. Muhammet Polat (Aydın) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
5. - Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cevherden demir 

çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesinin sakıncalarını araştır
mak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de (entegre tesis) cevherden demir çelik üretiminin (ark ocaklı tesis) hurdadan demir 
çelik üretiminin gerisinde kalmasının (35/63) sebeplerinin, sektör sorunlarının çözüm yollarının 
bulunması ve Erdemir'deki kamu hisselerinin blok halinde satış amacıyla özelleştirme kapsamına 
alınmasının sakıncalarının araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 rici ve 103 
üncü maddeleri gereğince, bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1. Necmettin Aydın (Zonguldak) 
2. Abdüllatif Şener (Sivas) 
3. Hayrettin Dilekcan (Karabük) 
4. Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
5. Ahmet Çelik (Adıyaman) 

6. Yaşar Canbay (Malatya) 
7. Osman Hazer (Afyon) 
8. Ilyas Arslan (Yozgat) 
9. Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep) 

> 10. Lütfi Doğan (Gümüşhane) 
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11. Hasan Hüseyin Öz (Konya) 
12. Cevat Ayhan (Sakarya) 
13; Yakup Budak (Adana) 

/ 14. Hüseyin Kansu (İstanbul) 
15. Latif Öztek (Samsun) 
16. Nezir Aydın (Sakarya) 
17. Memduh Büyükkılıç (Kayseri) 
18. Nurettin Kaldırımcı (Kayseri) 
19. Ekrem Erdem (İstanbul) 
20. Fikret Karabekmez (Malatya) 
Gerekçe: 

Ülkemizde, cevherden demir çelik üretimi yapan entegre tesisler; Karabük Demir Çelik, Ereğ
li Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik fabrikalarıdır. Ayrıca, Karabük Demir Çelik fabrikaların
da muhtelif yan ürünler de üretilmektedir (kok, katran, zift gibi). Ayrıca, Karabük Demir Çelik fab
rikalarının ülkemizin sanayileşmesine katkılarını saymakla bitiremeyiz; hatta, adı, fabrika yapan 
fabrikaya çıkmıştır. 

Sanayileşmiş ülkelerdeki entegre tesislerde (cevher) üretimle, ark ocaklarındaki (hurdadan) 
üretim oranı 70/30'dur. Bu rakamın dünya ortalaması ise 72/28'dir. Rusya 86/14, Japonya 68/32, 
Almanya 79/21, Fransa 71/29'dur. Hal böyle iken, bu rakam, ülkemizde son on yıldır ters istika
mette gelişmiş ve bugünlerde 35/75'ler gibi bir orana gelmiştir. Bugün, yılda 6 milyon tondan faz
la hurda ithali yapmaktayız ve bunun yüzde 65'ini ABD'den almaktayız. Bu olumsuz gelişmenin 
fevkalade önemli sakıncaları vardır. Demir çelik gibi, sanayileşmenin, teknolojinin, kalkınmanın 
ana maddesinde dışa bağımlı olmak tehlikeli bir gelişmedir. Maalesef, entegre tesislerin önüne tür
lü engeller konulurken, ark ocaklı üretim sistemi halen teşvik edilmektedir. Amerika ve Avrupa'nın 
hurda pazarı haline gelinirken, entegre tesislerimizin her biri farklı sıkıntıların içine sokulmaktadır. 

Ülkemizin tek yassı mamul demir çelik üreten Erdemir'deki kamu hisseleri de, blok satış ama
cıyla KOİ tarafından pazarlanmaya çalışılmaktadır. 

Kâr eden, ihracat yapan, son iki yılda 1,5 milyar dolarlık tevsii (K.A.K) yatırımı yapan Erde-
mir'in kamu hisselerinin blok satışı ile ilgili olarak 300 milyon dolar gibi komik bir rakam telaffuz 
ediliyor oluşu bölgemizde infiale neden olmuştur. Ülkemizin en önemli sanayi devlerinden biri 
olan Erdemir'in, yabancılara peşkeş çekilmesi gibi bir kanaat kamuoyunda mevcuttur. 

Tüm bunların sağlıklı bir şekilde araştırılması, ülkemiz menfaatları açısından fevkalade önem
lidir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-

görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 

açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/3) 
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2. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 

açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi.-(10/4) 

BAŞKAN - Birinci sırada yer alan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının ve 
ikinci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, Gazeteci Metin Gök
tepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri .uyarınca Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
leri, geçen birleşimde birleştirilerek müzakereye alınmıştı. 

Şimdi, müzakelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Hükümet?.. Burada. 

Söz sırası, Refah Partisi Grubundaydı. 

Refah Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Hatipoğlu. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Metin Göktepe'nin gözaltına alındıktan sonra ölü olarak bulunması üzerine verilen 
Meclis araştırması önergesi konusunda Refah Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önergeyle ilgili görüşlerimizi açıklamaya geçmeden önce, son yıllarda onlarca gazetecinin fa
ili meçhul cinayetlere kurban gittiğini hatırlatır; bu nedenle de, basın-yaym camiasına, Refah Par
tisinin en içten taziyetlerini arz etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırmasına konu olan olay nedir; bu konuda kısaca bilgi arz etT 

mek, hafızaları tazelemek istiyorum. 
Malumunuz olduğu gibi, Ümraniye Cezaevinde öldürülen tutukluların cenaze töreniyle ilgili 

olayları ve gelişmeleri yerinde izlemek üzere, Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe görev
lendiriliyor. Gazeteci Göktepe, olayları izlerken, meydana gelen toplumsal olaylar üzerine, 500 ki
şiyle birlikte gözaltına alınıyor ve gözaltına alındıktan bir gün sonra da, Eyüp Kapalı Spor Salonu 
duvarları dibinde cesedi bulunuyor. 

Değerli milletvekilleri, bu olayın hemen ardından, bize göre, bu olaydan da daha acı gelişme
ler meydana geliyor; İstanbul Emniyet Müdürü, ilk gün yaptığı açıklamada, Gazeteci Metin Gök
tepe'nin, gözaltına alınan kişiler arasında yer almadığını ifade etmesine ve Sayın İçişleri Bakanının 
"duvardan düşerek ölmüştür" ifadelerine karşın, adlî tıpta yapılan incelemeden sonra, söz konusu, 
gazetecinin, aldığı darbeler yüzünden hayatını kaybettiği açıklanıyor. Gerçi, bu noktadan sonra, Sa
yın İçişleri Bakanının, dün, bu Meclis kürsüsünden aynı tespiti ifade etmesi de, sevindirici bir ge
lişme olarak kayda değerdir. Sayın Bakan dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor, aynen tu
tanaktan arz ediyorum: 

"Olayın hemen ertesi günü, bir tele'vizyon programında, duvardan düştüğü söyleniyor, nezare
te alınmadığı söyleniyor, nezarete alındığı görülüyor gibi ifadelerin sarf edildiği bir gerçektir. Ger
çekten de, aşağıdan yanlış bilgilendirmeye dayanan ve çeşitli ihtimalleri belirten bu ifadelerin hep
si, bizzat tarafımdan ifade edilmiştir." 

Bu tespitin, Sayın İçişleri Bakanı tarafından burada Meclis kürsüsünden ifade, edilmesi de gü
zel bir gelişmedir, kendisini kutluyorum. Sayın Bakan, yanlış bilgilendirildiğini, siyasî otoritenin 
yanlış bilgilendirildiğini kabul ediyor ve İçişleri Bakanlığı görevini yüklenen bir kişinin, ihtimalle
ri bir gerçekmiş gibi ifade etme yanlışını da yapabileceğini kabul ediyor. 
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Değerli milletvekilleri, aynı gün, Türkiye'de, bir terör eylemi daha gerçekleşti. Sabancı Cen-

ter'da, Özdemir Sabancı ve iki görevli, uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybetti. 
Bu iki olay, birbirinden çok farklıdır ve bize göre, Metin Göktepe olayı, çok daha vahim bir 

olaydır. Zira, Sabancı Center'ın güvenliğini, devlet, emniyet teşkilatı değil, bir özel güvenlik firma
sı sağlamakta; ama, buna rağmen, bu cinayeti işleyen teröristler anında görüntülenmekte ve resim
leri hemen basına sunulabilmektedir. Halbuki, Metin Göktepe, insanların can güvenliğini sağla
makla yükümlü olan emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Devlet, gözaltına aldığı, tutuk
ladığı vatandaşın can güvenliğinden birinci derecede sorumludur, bu güvenliği sağlamak mecburi
yetindedir. Bu olayın vahameti, bir gazetecinin, devlet tarafından gözaltına alınmasından sonra öl
dürülmesidir. Hal böyleyken, bir cinayeti örtbas etmeye kalkışmak, bu cinayete ortak olmaktan 
başka bir anlam ifade etmez. 

Değerli milletvekilleri, devletin emniyet güçlerinin ve adlî organlarının, konuyu araştırıp açı
ğa çıkarması ve sorumluları cezalandırması, devleti küçültmez, aksine, devleti büyütür. Halbuki, 
bugüne kadar bu tür bir uygulamaya tanık olmuyoruz. Biz, sorunu, sadece, Metin Göktepc'nin iş
kence sonucu öldürülmesi olayı olarak da ele almıyoruz. Biz, sorunu, aynı zamanda, yalnızca, Me
tin Göktepe'nin ölümünden sorumlu olan devlet memurlarının yakalanarak adlî mercilere intikali 
olarak da görmüyoruz. Sorun, doğrudan doğruya, hükümet etme anlayışına ilişkin bir sorundur; so
run, insan haklarına olan saygı sorunudur. Eğer, sorunu, biz, sadece Metin Göktepe'nin ölümü ola
rak ele alırsak, çok ciddî yanılgılara düşmüş oluruz; çünkü, Metin Göktepe, faili meçhul cinayetle
re kurban gitmiş ne ilk ne de son gazetecidir. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, geçtiğimiz son üç 
yıl içerisinde faili meçhul cinayetlere kurban giden gazeteci ve yazarların sayısı 54'U bulmaktadır 
ve bunların da hiçbirinin faili bugüne kadar bulunamamıştır. Bu nedenle, sorunu, siyasal iktidarın 
bir acziyeti olarak huzurunuzda tekrar vurguluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP Meclis Grubunun hazırladığı araştırma önergesinde ifade edildi
ği gibi, bu Hükümetin dört yıllık iktidarı döneminde, iki bini aşkın faili meçhul siyasal cinayet iş
lenmiştir ve hemen hemen hiçbirinin de faili bulanamamış, sorumlular hakkında gerekli işlemler de 
yapılamamıştır. 

Ben, burada, bir yanlış anlamaya vesile olmamak için, öncelikle, Refah Partisi Grubumuzun, 
emniyet güçlerine ilişkin, emniyet güçlerinin çalışmalarına ilişkin görüşlerini de hemen ifade et
mek istiyorum: Biz, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çok ciddî stres içinde ve 
cansiparane çalışan, büyük bir gayret gösteren ve nereden atılacağı meçhul olan bir serseri kurşun
la her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan emniyet güçlerini, devletin polisini, as
kerini burada minnetle, şükranla yâd ediyoruz; ancak, bu kurumun içerisine sızmış olması muhte
mel olan psikopatların da, üzerinde devlet üniformasıyla, polis üniformasıyla insanlara işkence 
ederek, darp ederek öldürmeye vesile olmalarını da şiddetle kınıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, işkence, bir insanlık suçudur -bu kürsüden bunlar çok söylendi- ve iş-
kencecilik, insanlık tarihinin kaydedebildiği en onursuz meslektir. Dolayısıyla, insanlık şeref ve 
haysiyetini taşıyan insanın işkenceci olamayacağı da bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, biz, devlet mefhumunun, bu tür tartışmalara bulaştırılarak yıpratılma
sını istemiyoruz; çünkü, bu, ülkemizin yararına değil, zararınadır. Bu nedenle, biz, olayı, devleti 
yöneten siyasî kadronun acziyeti olarak görüyoruz. 

Türkiye, bir polis devleti olma görüntüsünden tez elden kurtarılmalıdır. Türkiye, polis devleti 
değil, hukuk devletidir; ama, gerçekte, bir hukuk devleti olma niteliğini de göstermelidir. Halkın 
sarsılan güveni, yeniden, lafta değil, ama, atılacak somut adımlarla kanıtlanmalı ve halk yeniden 
kucaklanmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, Metin Göktepe bir gazeteci olduğu için, Metin Göktepe'nin ölümü ola

yı, kamuoyunun gündemine geldi ve nihayet Meclis gündemine de alınabildi. Ben, şuraya dikkat
lerinizi çekmek istiyorum: Bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde, 
faili meçhul cinayetlere her gün kurban olan onlarca Metin Göktepe var; bunların, ne adı biliniyor 
ne de kendilerinden bir söz eden var. Dolayısıyla, sorunu, sadece Metin Göktepe'nin katillerinin 
bulunması şeklinde algılarsak, çok ciddî yanılgıya düşeriz. 

Bugün, Göktepe'den daha acı akıbetlere uğrayan yüzlerce insanın ismi bile telaffuz edilme
mektedir. Gözaltında kaybolma iddiaları ayyuka çıkmıştır. "Faili meçhul siyasal cinayet" tabirinin 
yanında, bu siyasal iktidar döneminde "akıbeti meçhul insanlar" ifadesi de gündeme girmiştir. Bin
lerce insanın akıbeti meçhuldür. Hak arama yollan tıkanmıştır. İnsanımız, kaybolan evladının akı
betini öğrenmek için başvuracağı mercii bile bilememektedir. Emniyet güçlerine başvurup, evladı
nın akıbetini sormaktan ürker hale gelmiş bulunmaktadır. Bu kürsüden, bugün, bu bölgede insan 
hakları ihlallerinin yapıldığını ifade etmek, Hakkâri'de, Diyarbakır'da, Van'da yaşayan vatandaşla
rımızın bir insanlık dramı içinde bulunduğunu ifade etmek ve buraya, devletin, müşfik bir anne gi
bi eğilmesini istemek suç mudur diye, değerli milletvekillerine sormak istiyorum. Bu bölgeden ge
len milletvekilleri -dün yaşanan olay gibi- bu bölgede yaşanan olayları, ıstırapları, sorunları gün
deme getirip, buna bir çözüm üretin dediklerinde "neden PKK'dan bahsetmiyorsun" diye azarlan
maya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşan milletvekili bu so
runlara işaret ederken, PKK'dan bahsetmez; çünkü, bizim muhatabımız PKK değildir, bir terör ör
gütü değildir; bizim muhatabımız, bu sorunu çözmekle yükümlü olan siyasî iktidardır. 

Biz, gidip, Hakkâri'de çadır altında açlıktan inim inim inleyen, Diyarbakır'da, Van'da, bu mü
barek ramazan günü, iftar için bir kaşık sıcak çorba bulamayan insanlara, şefkat ve merhamet gös
terin diye PKK'dan mı merhamet ve şefkat dileneceğiz; tabiî ki, devletimizden bunu isteyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bu meseleler konuşulduğunda, iktidar kanadının geliştirdiği bir başka ifa
deyle "efendim, siz geçmişte bu köylere bile gidemiyordunuz; şimdi gittiniz, güzel bir seçim çalış
ması yaptınız, daha ne istiyorsunuz" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte, örneğin, 1991 genel seçimlerinde, o bölgede, belki, biz, va
tandaştan rahatlıkla oyunu isteyemedik; çünkü, güvenlik sorunu vardı; çünkü, terör örgütü yolları 
kapamıştı, mayın döşemişti, bizim can ve mal güvenliğimiz yoktu; ama, bu seçim döneminde de 
gidip, oy isteyeceğimiz köy bulamadık -yakıp yıkılmış, boşalmış köylerden bahsediyorum- seçmen 
bulamadık. Dolayısıyla, bunu, bir başarı olarak, burada ifade etmek mümkün değildir. 

Ben, Sayın İçişleri Bakanının buradaki ifadelerinin bir kısmına değinmek istiyorum. Sayın Ba
kan "devletin hukukdışı davranışlara ve terörist unsurlara karşı vermiş olduğu mücadelenin, de
mokratik kaide ve kurallar içerisinde yürütülmesi, hukuk devleti olmanın bir gereğidir" diyor. Doğ
ru söylüyor, aynen katılıyoruz. "Terör odaklarının bir amacı da, devleti, demokrasi ve hukukdışı 
yollara iterek, tuzağa düşürmektir" diyor. İşte, asıl, dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum. Terör 
odaklarının bir amacı da, devleti, demokrasi ve hukukdışı yollara iterek tuzağa düşürmektir; Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti bu tuzağa düşmeyecektir. 

Değerli arkadaşlar, birazcık da, emniyet teşkilatıyla ilgili görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 
Bugün, cansiparane bir şekilde görev yapan polis örgütünün eğitim sorunu vardır. Bugün, polis ör
gütünün önemli bir bölümü, önemli bir yüzdesi, henüz, askerlik görevini yapamamıştır. Dokuz ay 
gibi çok kısa bir eğitimden geçirilmekte, bu yetersiz eğitimden sonra üniforma giyerek, eline silah 
verilmekte ve olayların üzerine gönderilmektedir. Bu memurlar herhangi bir psikolojik testten bile 
geçmemektedirler, kitle psikolojisini bilememekte, bu nedenle de, meydana gelen toplumsal olay-
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larda ne yapacağını bilemez halde zaman zaman yasaları çiğnemekte ve toplum vicdanında derin 
yaralar açılmasına neden olmaktadır. Kısacası, polis yetiştirme düzenimizi, vakit geçirmeden, ye
niden gözden geçirmek durumundayız. 

Bu konuları burada sonuçlandırırken, yine, Sayın İçişleri Bakanının memnuniyet verici bir 
açıklamasına daha değinmek istiyorum. Sayın Bakan "emniyet teşkilatı, ülke genelinde insan hak
ları ihlallerine ilişkin iddiaları araştırmak ve sonucuna ulaştırmak amacıyla kendi bünyesinde bi
rimler oluşturmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekât Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde İnsan Hakları Şube Müdürlüğü faaliyete geçirilmiştir" diye buradan açıklıyor. Ben, bu 
İnsan Hakları Şube Müdürlüğünün, İnsan Hakları Bakanlığının akıbetine uğramamasını temenni 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı burada bitirirken, failî meçhul siyasal cinayetlere kurban 
giden tüm vatandaşlarımızı, tüm insanlarımızı ve Metin Göktepe'yi rahmetle anıyorum. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şehitlerimizi de... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Gayet tabiî, şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. 
Her ne hikmetse, burada, kürsüye çıkıp, konuşan insanları daha az vatansever, kendisini daha 

fazla vatansever addeden değerli üyelerimiz var. Hiç kimse bizden daha fazla vatansever değil. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz; ama, biz, bu bölgede, bu ülkede, Türkiye'de kan dökülmesin 
istiyoruz, kan üzerine siyaset yapılmasın istiyoruz. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - İsteyen mi var?.. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - İsteyen mi var?!... Onu, ben de size soruyorum; 

isteyen mi var?.. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hiç kimse istemiyor... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Hiç kimse istemiyor... Sağ olun, Allah razı olsun; 

bunda ne kadar güzel birleştik. 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Siz de gayret edin, olmasın... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Biz, gayret göstereceğiz. Biz, gayret göstere gös

tere buraya geliyoruz. 
Değerli milletvekilleri, bu amaçla, Grubumuzun, verilen araştırma önergesini desteklediğini 

belirtiyor, hepinizin mübarek kandilini kutluyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatipoğlu. 
ANAP Grubu adına, Sayın Yaşar Okuyan; buyurun efendim. 
Sayın Okuyan, süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce, Anavatan Partisi Grubu ve şahsını adına hepinize saygılar sunuyorum. 
Ayrıca, Sayın Başkana da görevinde başarılar diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gazeteci Metin Göktepe'nin polis gözetimindeyken dövü
lerek ve işkence sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili olarak verdiğimiz Meclis araştırması önerge
mizle, olayın, Meclis denetimine tabi olmasını sağlamak arzusundayız. Dün, konuyla ilgili olarak, 
Sayın İçişleri Bakanımızın burada yapmış olduğu konuşmaya da teşekkür ediyoruz; ancak, sorun, 
önergemizde de belirttiğimiz gibi, Metin Göktepe'nin öldürülmesine karışmış olanların bireysel so
runu değildir. 46 polis memurunun, konuyİa ilgili olarak, haklarında yasal işlemin başlatılması yö
nündeki açıklama, memnuniyet vericidir; ancak, yeterli değildir. 
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Değerli milletvekilleri, Gazeteci Metin Göktepe olayının, bize göre, dört ayrı yönü bulunmak

tadır. Birinci yönü, olayın öncesindeki gelişmelerle ilgilidir. Aziz milletimizin huzurunu bozmayı 
amaçlayan bir grup bölücü militanın yapmış olduğu kanunsuz gösteriler ve bunun akabinde, poli
sin yaptığı operasyonlar üzerinde durulması lazım geliyor. Burada, bir grup terörist eylemcinin 
yaptığı kanundışı gösteriler sırasında, polisin aldığı tedbirler, bunları yakalamak noktasında gayet 
haklıdır; ancak, koskoca bir mahallenin sarılarak, kadın, çoluk çocuk denilmeden, yoldan geçen bi
ni aşkın insanın gözaltına alınması, itekaka Eyüp Spor Salonuna doldurulması yanlış bir davranış
tır. Çünkü, bu tip olaylarda, sonuçları itibariyle, polisimize, askerimize, devletimize karşı, milleti
mizin önemli bir kısmında, tereddüt meydana getirebilecek ve neticede bölücü eşkıyanın veya ül
kemizin huzurunu bozmak isteyen bir avuç zihniyeti malum insanın, bir yerde, ekmeğine yağ sür
me noktasına gelinmiş olur. Çünkü, suçluyla suçsuzu mutlaka ayırt etmek ve toplumsal olaylarda 
özellikle doğruyu yanlışı, suçluyu suçsuzu birbirine karıştırmadan alınacak tedbirlerle bunları ayık
lamak, devletin öncelikli görevi olmalıdır. Buradaki yanlış bir hareket, orada bu mağduriyete uğ
ramış olan vatandaşlar nezdinde polisimize ve neticede devletimize olan inancında tereddüt mey
dana getirir; buna da hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyoruz. 

İkinci yön ise; gözaltına alınan bir insan -ister gazeteci olsun, ister sıradan masum bir vatan
daş olsunv ister suçlu olsun, kim olursa olsun- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletin gü-

. vencesi altına girmiş demektir. Gözaltı demek, gözaltına alındığı andan itibaren, devletin -hele he
le can varlığıyla ilgili-güvencesi altına girmiş demektir. 

İşte, bu noktada, maalesef, sadece gazeteci Metin Göktepe olayı gibi değil, her dönemde za
man zaman gözaltında iken işkence yapılarak öldürülen çok sayıda vatandaşımızın varlığına kamu
oyu şahittir. Tabiî, kötü bir olay dolayısıyla bütünüyle bir müesseseyi, hele hele Emniyet Teşkila-' 
timizi suçlamak, devletimizi suçlamak kimsenin haddi değildir, doğru da değildir. Ancak, yapılan 
bu tür yanlış uygulamalar neticesinde vatandaşın devlete olan -demin de ifade etmeye çalıştığım gi
bi- güvenini sarsıcı gelişmeler, esas, Türkiyemizi karıştırmak isteyen, Türkiyemizi bölmek isteyen 
çetelere ayrı bir gayret ve destek manasını taşır. 

v Tabiî, gazetecilerin toplumsal olayları izlerken çok ciddî, sıkıntılı anlar yaşadığını biliyoruz. 
Ben, şahsen, yirmi yılı aşkın bir süre basında foto muhabirliğinden, muhabirlikten, köşeyazarlıgı
na ve genel müdürlüğe kadar çeşitli gazetelerde görev yapmış bir insan olarak, özellikle, muhabir
lik dönemlerimde çok iyi yaşadığım, bizzat, karşı karşıya geldiğim birçok olayı hatırlıyorum. Top
lumsal olaylarda, gazetecilerin, özellikle, o olayı meydana getiren ideolojik gruplar kadar, o olayı 
önlemeye yönelen polis ve jandarma kuvvetlerimiz tarafından da zaman zaman ciddî derecede 
mesleklerinin gereğini yerine getirme noktasında sıkıntıya düştüklerini biliyoruz, görüyoruz. Fo- . 
toğraf makinelerinin kırılmaları, kameralarının ellerinden alınmaları, dövülmeleri, zaman zaman, 
maalesef, olağan hale gelmiş uygulamalardır. . 

İşte, bu noktada, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin, İstanbul Valiliğine 
başvurarak gazetecilerin can ve mal güvenliklerinin, mutlaka, teminat altına alınması yönündeki 
resmî başvurularının siyasî iktidar tarafından görmezlikten gelinmemesini ve bu istemin mutlaka 
yerine getirilmesi yönünde ciddî, somut adımlar atılmasını, biz, buradan ifade etmek istiyoruz. 

Metin Göktepe, eğer, gazeteci olmasaydı ve eğer, meslekî örgütleri, bunu kamuoyunun gün
demine çok sık olarak getirmeseydi, bu kadar yoğun baskılar olmasaydı; acaba, bu olay bu kadar 
kısa sürede ve bugünkü şekliyle, faillerin bulunması noktasında, Meclis Genel Kurulunda müzake
re edilebilecek boyutta bir sonuca ulaşabilir miydi? 

Bu soru, aslında, birçok vatandaşımızın kafasında, zihninde yer eden bir sorudur ve demin, 
Refah Partisi adına konuşan değerli milletvekili arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bir gazetecinin 
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öldürülme hadisesi önemlidir; ama, eğer, Türkiye'de, ülkemizde, vatandaşlarımızdan birçoğu, bu 
ve benzeri olaylara muhatap oluyorsa, önemli olan, bunların olmaması noktasındaki tedbirler olma
lıdır. 

Biz, burada, tabiî ki, araştırmaya esas olan konu, Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi ola
yı olduğu için, bununla kalmak istiyoruz; ama, buna benzer birçok olayın olduğunu da biliyoruz ve 
dört yıllık bugünkü siyasî iktidar döneminde, ikibini aşkın faili meçhul cinayet oluyorsa ve bu iki-
bini aşkın faili meçhul cinayetleri iktidar seyrediyorsa ve her faili meçhul cinayetten sonra, özel
likle, kamuoyunun tepkisini çekebilecek önemli cinayetlerden sonra "bunların suçluları yakalana
caktır, bu, bizim namus görevimizdir" gibi açıklamalar yapılıyor; ama, faili meçhul cinayetler zin
ciri devam ediyorsa, o ülkede, ciddî sorun var demektir. 

Türkiye, demokratik bir ülke olarak, bir hukuk devleti olarak, kim, nerede, nasıl yaparsa yap
sın, faili meçhul cinayatleri ortaya çıkarmak ve bunları önlemekle yükümlüdür. Burada, "efendim, 
canım, işte ne yapalım; filancanın görüşü şöyleydi, filancanın eylemi de böyleydi" diye, çifte stan
dart bir yaklaşımla konuyu ele alma hakkına sahip değiliz. Hukuk devletinde, kişilerin davranışla
rı ve düşünceleri değil, sonuçlar, önemlidir ve eşitlik prensibi içerisinde, devleti yönetenlerin, baş
ta siyasî iktidarlar olmak üzere, kamu görevlilerinin bu noktalarda, ciddî bir değerlendirme yapma 
ihtiyacı ve zarureti vardır. 

Bu ojayın üçüncü yönü ise, bu olaydan sonra bazryetkililerin kamuoyuna da yansıyan tavırla
rıyla ilgilidir. İstanbul Emniyet Müdürü, olayın hemen akabinde bir açıklama yapıyor ve diyor ki: 
"Metin Göktepe isimli şahıs gözaltına alınmamıştır. Alınmış olsaydı, videoda kaydı olurdu; biz, bü
tün gözaltına alınanları -bin küsur kişiyi gözaltına almışlardı- videoya kaydettik, videoda bunun 
kaydı yok. Dolayısıyla, bu, oradaki bir olayın içerisinde; yani, gözaltında olan bir hadise değildir." 
Yine, Sayın İçişleri Bakam, aynı şekilde, kendisine alt kademeden verilen yanıltıcı bilgiler sonucu 
bir açıklama yapıyor. Sayın Bakanın samimiyetine de şahsen inanıyorum; ama, tabiî, bu durumda, 
vahamet bir başka noktada beliriyor. Demek ki, Emniyet Teşkilatımızda, bu tür olayları örtbas et
meyi kendisine gaye edinmiş bazı insanlar da bulunabiliyor. Yoksa, koskoca bir Emniyet Müdürü
nü, bir Bakanı yanıltma noktasında bir bilgi vermeye kimsenin cüretinin olmaması lazım. Tabiî, bu 
yanıltma sonucunda, Sayın Bakan ertesi günü, Metin Göktepe'nin, kapalı spor salonunun hemen 
yanında bulunan çocuk bahçesindeki duvardan düşerek öldüğünü kamuoyuna açıklıyor. 

Değerli milletvekilleri, sadece bu açıklamalar bile, bu veya buna benzer olaylardaki yetkili in
sanların, kamuoyuna yaptığı açıklamalara vatandaşlarımızın kuşkuyla bakmalarına sebep olabile
cek bir niteliktedir. 

Şimdi, bu ve benzeri hadiselerde, içişleri bakanları, başbakanlar, emniyet müdürleri, polis şef
leri, meseleyi yalanlarlarsa -sonucu itibariyle söylüyorum- onun gerekçelerinde, belki yanıltma 
paylan vardır, kasıtlı olarak yapılan, bir iki kişinin yanlışı kusuru vardır; ama, sonucunda, o açık
lamayı bir polis şefi yapıyorsa, bir içişleri bakanı yapıyorsa, bir başbakan yapıyorsa, o zaman, o ya
nıltmalar -daha sonra, şu veya bu vesileyle, gerçeğin ortaya çıkmasıyla- anlaşıldığı andan itibaren, 
kamuoyu, kendini nasıl bir güvence içerisinde hissedecektir. Daha sonraki bir olayda, yapılan açık
lamalar doğru olsa bile, kamuoyunun zihninde bir kuşku uyandırmış olmayacakmıyız ve vatandaş 
devletine nasıl güvenecek, bakanına nasıl güvencek, emniyet müdürüne nasıl güvenecek. Bence, bu 
olay, bu yönü itibariyle de, çok ciddî tedirginlik meydana getirmiş ve bu konularla ilgili, mutlaka, 
acil ve etkin bazı önlemlerin alınmasını zarurî kılmıştır. 

Bu olayın, dördüncü bir yönü var. Bu olay, kamuoyunda belli bir gündem tutunca -bizzat Sa
yın Başbakanın devreye girmesinin de etkili olduğunu düşünerek- İstanbul'da polis, polisin içeri
sinde bir operasyon yapıyor ve medyaya yansıyan, televizyonlarda hemen hemen hepimizin de iz
lediği, çok ilginç suçlama ve gelişmelere şahit oluyoruz. 

- 3 2 3 -



T.B.M.M. B : 1 4 15.2.1996 0 : 1 
Burada, bazı polisler, bu konuyla ilgili araştırma yapılırken, başka polisler tarafından kendile

rine işkence yapıldığını ifade ediyorlar ve bunlardan bazıları savcılığa müracaat ediyor, rapor alı
yor ve basına da beyanat veriyor; yani, bir işkence sonucu, bir darp sonucu meydana gelen bir ola
yın failini ortaya çıkarmakta da, yine, bir işkence iddiası gündeme gelebiliyor. Bunu da, biz, çok 
ciddî've vahim bir durum olarak görüyoruz. 

Ayrıca, yine, ileri sürülen bazı iddialar var. Tabiî, doğruluğunu tahkik etme şansına sahip de
ğiliz; eğer -inşallah- Yüce Meclisimiz, bu araştırma önergelerinin oylamasında kabul oyu verir ve 
bunu kabul ederse, sanıyorum ki, bu konu da, daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Bu iddiaların bir kısmında, burada tahkikat açılan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ola
yı araştırmakla görevlendirilen bazı polis müfettişlerinin yanlı davrandıkları ve aslında, esas, bu 
işin sorumluluğunu taşıyan bazı polislerin kayırıldığı, buna mukabil -İstanbul emniyetindeki iç çe
kişmelerden kaynaklanan- olayı bir başka mecraya dökme yönünde gayretlerin olduğu ileri sürül
mektedir. Bunlar, ciddî iddilardır. Yine söylüyorum, bu aşamada doğruluğunu tahkik etme imkâ
nı yok. Ayrıca, yine ifade edilen, ikinci şubede görevli bazı polislerin bu olayın içerisinde olduğu
dur. Aslında, resen emekli edilmiş, eskiden Pol-Der'e mensup olan belli bir görüşteki bazı polisle
rin, bu noktayı farklı yönde kullanmaya kalkıştıkları ve bunun çabalan içerisinde oldukları da ile
ri sürülmektedir. Bunlar, ciddî araştırılması lazım gelen hususlardır ve kanaatimce, işin esası, sa
dece, salt Metin Göktepe'nin öldürülmesi olayı olarak ele alınamaz. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şüphesiz ki, biraz önce arz etmeye çalıştığım olaylar ve 
öne sürülen iddialar, bütünüyle polis teşkilatımızı ilzam etmez. Sayıları 130 bine varan polis kar
deşlerimizin, bu ülkenin, milletin huzurunu temin etmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin var
lığını temin etmek için, hangi zor şartlarda mücadele verdiklerini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Üç-
buçuk baldırı çıplak çete artığının kahpece kurdukları pusularda şehit edilen çok sayıdaki polis ar
kadaşımızın, kardeşimizin ve diğer güvenlik güçlerinin varlığını da hepimiz biliyoruz. Burada gü
venlik kuvvetlerimizin, polislerimizin, bu Üstün ve fedakâr çalışmalarında, her türlü ayırımın öte
sinde onlara her türlü desteği vermek; tabiî ki, hepimizin bir görevidir... 

HACI FÎLÎZ (Kırıkkale) - O zaman, bu önerge ne olacak?! 

YAŞAR OKUYAN (Devamla)-Evet, ona geleceğim. 
Ancak, bir teşkilatın içerisinde üç tane, beş tane kendini ve haddini bilmez, hukuk tanımaz in

san olur ise, tabiî ki, o insanları da ayıklamak ve onları yasanın pençesine teslim etmek de bir hu
kuk devletinde siyasî iktidara düşen* yönetimlere düşen kaçınılmaz bir görevdir. Sayın Bakanın bu
nunla ilgili dünkü açıklamasında da bir yıl içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Okuyan, süreniz bitti; size kısa bir ek süre veriyorum, lütfen, bitirin efen

dim. 
YAŞAR OKUYAN (Devamla) - Peki efendim. 
Dünkü açıklamada Sayın Bakan, bir yıl içerisinde -içlerinde emniyet müdürlerinin de olduğu-

154 polis memurunun, memuriyetten atıldığını, çıkarıldığını, 1 074 civarında polise de çeşitli di
siplin cezalarının uygulandığını ifade etmiştir. Bu gerçekler de ortadadır ki, zaman zaman bu şeref
li teşkilatımız içerisinde birtakım insanların, bu camiaya, kutsal camiaya leke sürebilecek davranış
larını örtbas etmek yerine, bunların üzerine gitmek, bizler için görevdir; bu görevin de, yerine ge
tirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Polisimizin şartları malumdur. Bugün, özellikle büyükşehirlerdeki polisler, gecekondularda 
yaşam savaşı veriyor; çocuklannm nafakasını temin edebilme savaşı içerisinde ve böylesine zor 

. — İ24'-' 



T.B.M.M. B : 14 15 .2 .1996 O : 1 
şartlarda, bu milletin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden bu polis arkadaşlarımızı, kardeşleri
mizi, buradan, takdirle yâd etmek, tabiî ki, hepimizin görevidir; ama, yine tekrarlıyorum, içlerin

deki yanlışları da örtbas etmemek, en az, bunun kadar önemlidir ve bu tür, suça bulaşmış olan in
sanların, bu meselelerdeki sorumluluğunu ortaya koymak, kaçınılmaz bir görevdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaktim dolduğu için, daha fazla malumat arz etmek is
temiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okuyan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hayri Kozakçıoğlu; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Kozakçıoğlu, süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; sözlerime başlamadan önce, en içten saygılar sunarım. 
8.1.1996 tarihinde, İstanbul'da meydana gelen ve araştırma konusu olan Gazeteci Metin Gök-

tepe ile ilgili konuda, Grubum adına söz almış ve Grubumun görüşlerini aksettirmek, sizlere sun
mak üzere buraya çıkmış bulunuyorum. 

Şunu özellikle belirteyim ki, bu olayda hayatını kaybeden Metin Göktepe'nin yakınlarına, an
nesine, babasına ve basın camiasına, Grubum adına başsağlığı dileyerek ve müteveffaya Allah'tan 
rahmet niyaz ederek sözlerime başlıyorum. 

Bu olay hakkında, başta, Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere, konuşmacılar, zaman zaman, 
bilgi verdiler ve polis hakkında, polisin tutumu hakkında, meydana gelen olaylar hakkındaki görüş
lerini sundular. Ben, aynı konularda tekrara meydan vermemek, fazla zamanınızı almamak için, 
olayı kısaca hatırlatarak ve değinilmeyen bazı konulara değinerek, bir anlamda, bu olaya başka açı
lardan bakarak, düşüncelerimizi sizlere sunmaya çalışacağım. 

8.1.1996 günü, Eyüp İlçesi Alibeyköy Mezarlığında yapılan bir defin işlemi nedeniyle, daha 
önceden alınan istihbarat gereği güvenlik önlemleri alınmış ve bu güvenlik önlemleri meyanında, 
kanunsuz gösteri yapma teşebbüsünde bulunan, buna katılan birkısım kişiler, İstanbul polisince 
gözlem altına alınmışlardır. Bu gözlem altına alınanlar içerisinde, Metin Göktepe de bulunmakta
dır. Metin Göktepe, diğer basın mensubu gazetecilerle beraber olay mahalline gelmiş ve mezarlık 
alanına girme, isteğinde bulunmuştur. Alınan tedbirlere göre, ancak, sarı basın kartına sahip bulu
nan basın mensuplarının mezarlık bölgesine alınabileceği daha önceden planlanıp, ilgililere emre-
dildiğinden ve Metin Göktepe de, sarı basın kartı sahibi olmaması nedeniyle, bu bölgeye alınma
mış ve bu nedenle, polisle çıkan münakaşalar sonucunda gözlem altına alınmıştır. 

Olayın, tabiî ki> ayrıntısını, şu anda, tespit etme imkânı yok; zannederim ki, mahkeme safha
sında, tanıkların ve diğer kişilerin verecekleri bilgilerle, Metin Göktepe'nin hangi şartlar altında ve 
hangi beyanlara dayanılarak gözlem altına alındığı tam olarak ortaya çıkacaktır. 

Gözlem altına alınan Metin Göktepe, Eyüp İlçesi Kapalı Spor Salonunda bulunduğu sırada, 
polisler tarafından darp edilmek suretiyle hayatını kaybettiği ve bir kenara bırakıldığı, daha sonra
ki inceleme ve soruşturmalarla anlaşılmıştır. 

Olayın basma yansımasından sonra, Sayın İçişleri Bakanının da verdiği bilgiye göre, mülkiye 
başmüfettişleri görevlendirilmiş ve onlar tarafından inceleme ve soruşturmaya başlanılmıştır. 

Benim yaptığım incelemeye göre, tespit ettiğim şudur: Mülkiye müfettişi arkadaşlarımız gö
reve başladıktan bir süre sonra, soruşturma ve inceleme sırasında, görev başında kalmasını mah
zurlu gördükleri 15 emniyet mensubunu geçici olarak görevden uzaklaştırmışlardır; yani, halk ara-
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sıridaki bilinen tabiriyle açığa almışlardır. Soruşturma 7.2.1996 tarihinde tamamlanmış ve 8.2i 1996 
tarihinde İstanbul Valiliği İdare Kuruluna girerek, 47 emniyet görevlisi hakkında Türk Ceza Kanu
nunun muhtelif maddelerine dayanılarak; yani, görevi ihmalden başlamak suretiyle, daha ağır ce
zalara gitmek üzere, lüzumu muhakeme kararı verilmiş ve muhakemelerinin İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemelerinden birinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Olayın buraya kadar kısmını incelediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Tabiî, İda
re bu incelemesini yaparken; bir taraftan da, önce nöbetçi savcılık, daha sonra da Eyüp Savcılığı, 
olaya adlî yönden girmiş; ancak, konunun, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine 
tabi olduğunu tespit ettikten sonra, o da, dosyayı İstanbul Valiliğine göndermiştir. 

Bu üzücü olay, tabiî ki, hiçbir zaman gözardı edilemez; bu üzücü olayın örtbas edilmesi ke
sinlikle düşünülemez. Ancak, bu tespitlerden şunu görüyoruz ki, bu olay hakkında adlî ve idarî iş
lemler mevcut yasalara göre yapılmıştır; yani, örtbas edilmemesinin yanında, bir hukuk devletinin 
yapması gereken işlemler yapılmıştır. Bundan sonra, olayın, adlî yargıya intikalini ve muhakeme
lerinin sonunu beklememiz gerekmektedir. 

Bu arada, tabiî ki, dikkatimizi çeken bazı hususlar var. Ben, özellikle onlara değinmek istiyo
rum. Her şeyden önce, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun... Yani, bu kişiler, mademki suçlu
durlar veya şu anda sanıktırlar, niye hemen adliyeye teslim edilip, haklarında, adlî yargıca, işleme 
başlanılamamaktadır... 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanun, idarî görevlerin ifası sırasında, yhrii, önleyici zabıta 
görevinin ifası sırasında, polisin, bu işleme, bu kanun hükümlerine tabi olduğunu belirtmiştir. Me
murin Muhakematı Hakkında Kanun, pek çok çevrede, pek çok yerde tenkit edilen bir yasadır. Me-

. murin Muhakematı Hakkında Kanun, bazı işlemlerin adlî yargıya intikalinde bu tür gecikmelere 
neden olmaktadır, bu da bir gerçektir. 

Bu kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından pek çok kez incelemeye tabi tutulmuştur ve bu ka
nunun bazı hükümleri, muhtelif tarihlerde, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir; ancak, şu anda 
uygulanan hükümleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmemiştir; yani, Anayasamıza aykırı görül
memiştir; ama, bir yasanın, Anayasa aykırı görülmemesi, iyi bir yasa olduğuna karine değildir, bu
günün gerçeklerine uygun olduğuna dair de karine değildir. 

Bizim, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu süratle yenilememiz gerekmektedir. Bu ola
ya, bugünün gerçeklerine göre yeni bir veçhe vermemiz gerekmektedir. Bu gecikmelerin ortaya çı
karacağı mahzurları ortadan kaldırmak için, hangi suçların veya hangi iddiaların, o kanun hüküm
lerine veya ayrı bir yargrsistemine tabi olacağının, hangi iddiaların doğrudan doğruya adlî yargıya 
intikal edeceğinin iyi tespit edilmesi, iyi tasvip edilmesi, öyle zannediyorum ki, bundan sonra or
taya çıkacak bu tür mahzurları, bu tür gecikmeleri de kaldırmış olacaktır. , 

Bu arada, kürsüye çıkan sayın konuşmacılar, genelde, gözlem altına alınan şahıslara, devlet 
güvenlik güçlerinin, ağırlıklı olarak da polisin kötü.muamelede bulunduğu yolunda beyanlarda bu
lundular. Tabiî ki, bu konuda pek çok örnek de vardır. Bu konuda, adlî mercilerin, idarî mercilerin 
yaptığı pek çok işlem de vardır; böyle bir olay yoktur denmez; ancak, bu olayın tam olarak önle
nebilmesi, vatandaş ile polis arasındaki bu işlemlerin en iyi noktaya oturtulabilmesi için, Adalet 
Bakanlığının, c. savcılığı yani cumhuriyet savcılığı müessesesini yeniden ele alıp, incelemesi ve bu 
olaylara, doğrudan doğruya yetkili c. savcılarının müdahale eder hale getirilmesinin sağlanması la
zım. 

Polis, yaptığı işlemlerin hepsini savcıya niyabeten yapıyor. Lütfen inceleyelim; adliyedeki bü
tün dosyaları inceleyelim; adliyedeki dosyaların büyük bölümünün fezlekesini polis yapmıştır; oy
saki, bunu, savcının yapması lazım. O halde, olayı şu noktaya getirmemiz lazım: Devlet güvenlik 
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güçleri tarafından gözlem altına alınan kişi, doğrudan doğruya götürülüp savcıya teslim edilmeli
dir; herkes savcıya teslim edilmelidir ve bütün adlî işlemler, savcının nezaretinde ve hatta, imkân 
varsa, bizzat savcı tarafından yapılmalıdır. Bunu sağlayabildiğimiz zaman, işte, bu tür sızlanmala
rın, bu tür şikâyetlerin tamamını ortadan kaldırabiliriz. Yoksa, adlî zabıtayı kurmak, olayı bitirmez; 
çünkü, her meslek mensubunun içerisinde, belki iyi eğitim görmemiş, belki psikolojik rahatsızlık
ları bulunan, belki hukuk hükümlerini yanlış yorumlayan kişiler çıkacak, çıkmıştır; mesleğini yan
lış yerine getiren insanlar da vardır. Bu, bugünkü zabıtanın içinde olduğu gibi, yarın kurulacak olan 
adlî zabıtanın içinde de olabilir. Bu nedenle, adlî zabıta konusunu düşünürken, c. savcılığı sayısı
nın artırılması, gerekirse her ilçede birden fazla cumhuriyet savcısının bu işle görevlendirilmesi ve 
bütün sorgulamaların, bütün ifade almaların, bütün gözaltına almaların savcı nezaretinde ve savcı 
kararıyla yapılması, bu sızlanmaların tamamını ortadan kaldırabilir. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, ben, kısa bir süre önce İstanbul Vahşiydim; mül
kî idare amiri olarak otuzaltı yıl bu görevi ifa ettim; yani, polisle, jandarmayla beraber çok çalış
tım; dört yılı aşkın bir süre zarfında da İstanbul'da kaldım. Bizim polisimiz, pek çok yerde büyük 
sıkıntı altındadır; ama, İstanbul polisi daha büyük sıkıntı altındadır. İstanbul polisinde, pek çok za
man, biz, 12 saatlik mesai uygularız; yani, 12 saat çalışma, 12 saat izin; haftanın bir günü de hafta 
izni... Yani, polis, günde 12 saat hesabıyla haftada -6 gün çalışır- 72 saat mesai yapar; bunda da, 
gecekondusundan itibaren, uzak bölgelerden itibaren geîiş gidişte, yolda kaybettiği saatler hariçtir. 
Dünyanın hiçbir yerinde, haftada 72 saat ve devamlı mesai yapan bir meslek grubunu kolay kolay 
bulamazsınız; bu, olayın bir ağırlığıdır. 

Diğer tarafı, İstanbul, bugün, 12 milyon nüfustur. Dünyanın her büyük kentinde, yalnız trafik 
polisi için 1 milyona, 1 000 polis görevlendirirler; buna göre, İstanbul'da sadece 12 bin trafik poli
sinin olması lazım. Biz, 12 bin trafik polisine yaptırılan görevi, 1 200 trafik polisine yaptırmaya ça
lışıyoruz. 

İstanbul'da, iki sene önceki rakamlara göre, 35 bin polis olması lazım; oysa, şu anda, hâlâ po
lis sayısı 20 binli rakamlardadır; 20 bin-22 bindir. 

Türkiye'deki bütün spor müsabakalarının yüzde 15'i İstanbul'dadır. 

8 bin dernek vardır. Bu 8 bin derneğin, haftanın belli günlerinde, genel kurul yaptığını düşün
sek, bu genel kurula gitmesi gereken sayıda polis göndermek isteseniz, polisiniz yetmez. Sendika
lar vardır... 

İstanbul'da korunmaya tabi kişilere, kuruluşlara, konsolosluklara kadrodan bazen yüzde 12, 
bazen yüzde 14 polis ayırırsınız. Terörle mücadelede yüzde 5 personeli zor ayırırsınız; ama, koru
ma görevlerine yüzde 10 veya 12 ayırmak zorunda kalırsınız. 

Bunun yanında, bir de, gösteri yürüyüşleri ve diğer pek çok toplantılara da polis göndermek 
zorundasınız. Hatta, para kazanmak için yapılan özel eğlencelere de polis gönderirsiniz. Diyelim 
ki, futbol müsabakası gençliğe bir hizmettir, bir spor olayıdır; ama, aynı stadyumda bir eğlence var
sa, açıkhava tiyatrosunda bir derneğin konseri varsa, oraya da polis göndermek zorundasınız. İşte, 
bu olay, İstanbul polisinin yükünü korkunç derecede artırmaktadır ve polisi dinlenemez hale getir
mektedir, istirahat edemez hale getirmektedir; bu da kendiliğinden stres yaratmaktadır, 

Dünyanın pek çok yerinde artık özel polis teşkilatları kurulmuştur. Özel polis teşkilatının sü
ratle İstanbul'da da kurulması lazım. Vatandaş, para kazanmak amacıyla konser mi yapmak istiyor; 
gitsin özel polis teşkilatına, versin yevmiyelerini, polisi kiralasın. Efendim, vatandaş, dışarıdan ge
len itibarlı bir misafirini mi korumak istiyor; gitsin, özel polis teşkilatından kiralasın:.. Bunların 
hepsini biz koruyoruz, hepsini Türk polisi koruyor, niye; aman, Türkiye'nin itibarı zedelenmesin, 
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Türkiye'nin ihracatına, ithalatına halel gelmesin diye... Hepsini polisin üzerine yıkmışız; bu neden
le, polisin üzerindeki bu görevi azaltmamız, polisi aslî görevlerine döndürmemiz ve -önemli bir şey 
söylemek istiyorum- polisin hizmetiçi eğitimine imkân vermemiz lazım. Şu anda, İstanbul'da, po
lis okullarından mezun olarak gelen acemi polisin, hizmetiçi eğitime zamanı kalmıyor. Programlar 
yapıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz, hergün 200-300 polisi bir yerlerde eğitelim diyorsunuz; ama, 
ertesi gün öyle olaylar çıkıyor ki karşınıza, bu programı uygulayamadan, o polisleri, tekrar hizme
te göndermek zorunda kalıyorsunuz. 

Bir de, özel polis kuruluşunun yanında, özel güvenlik teşkilatının da artırılması lazım. Bugün, 
İstanbul'da para kazanan iki köprü var. Yıllardan beri para kazanan bu iki köprüyü devletin polisi 
bekliyor. Niye devletin polisi beklesin bu iki köprüyü; bunlar, özel güvenlik teşkilatı kursa, bunla
ra lise mezunu gençler alınsa, hem 500 kişi ekmek sahibi olsa, biz de 500 polis tasarruf etsek, da
ha iyi olacak. Ben, bunu onsekiz seneden beri söylüyorum Sayın milletvekilleri; ama, onsekiz se
neden beri İstanbul'daki Boğaz. Köprüsü için bir özel güvenlik teşkilatının kurulmasını sağlayama-
dım. Bunu da sizin takdirlerinize sunuyorum. İşte, bu tür özel güvenlik teşkilatlarının ve kuruluş
larının kurulması lazım. Bunları sağladığımız zaman, bütün dünyada örneklerinde olduğu gibi, İs
tanbul polisi rahatlayacaktır. 

Singapur'a gidiyorsunuz, Singapur'da 2 800 polis var, hayret ettim "2 800 polisle nasıl görev 
yapıyorsunuz" dedim "12 tane de özel polis teşkilatı var" dediler. Bunların bir tanesi silahlı, içişle
ri bakanlığının denetimi altında, orada da 800 kişi çalışıyor ve Singapur'da, bugün, Türkiye Büyü
kelçiliğine dahi polis vermiyorlar "ben, ancak umumî yerleri korurum. Siz, Türkiye Büyükelçiliği 
olarak binanızı korutmak istiyorsanız, özel polis teşkilatına gidersiniz, parasını yatırırsınız, sizin bi
nanızı korurlar..." diyorlar; biz, bunu diyemiyoruz. Bütün dünya bu örneklere yavaş yavaş gitmek 
üzere. Bu nedenle, İstanbul polisini ve Türk polisini rahatlatmak, stresten kurtarmak, onlara eğitim 
imkânı yaratmak, onları aslî görevlerine döndürmek için, mutlaka, bu yenilikleri yapmamız, bun
ları uygulamaya koymamız lazım. 

Bir diğeri de, genelde, televizyon ekranlarına yansıyan olaylarda, toplumsal olaylarda, polisi
mizin, vatandaşlara veya gösterilere katılanlara karşı davranışları dikkat çekiyor ve herkesi üzüyor. 
Tabiî, toplumsal olayı yaşayan, toplumsal olayın içerisine giren bunu bilir. Ben, İstanbul'da emni
yet müdürlüğü de yaptım; yani, polisin içinde de kaldım. Daha sonra, muhtelif illerde valilik yap
tım; yine, polisle beraber çalıştım. Toplumsal olaylarda, kendisinin herhangi bir yerine veya yanın
daki arkadaşının başına, ayağına taş gelen polis, ister istemez strese giriyor. Taş yağmuru karşısın
da, kendisini korumaya almak zorunda kalıyor ve bir süre sonra, o stres, genç yaştaki o polisi kont
rol dışına bırakıyor ve ister istemez, bizim de tasvip etmediğimiz bazı olaylar cereyan ediyor. 

Dünyanın her tarafında, artık, gelişmiş, iyi teçhizatlar var. Dünya devletleri, polisini giydiri
yor. Nasıl giydiriyor; tekmeyle vursanız dahi ayağı acımıyor, vücuduna taş atsanız dahi tesir etmi
yor; bu tür giysiler var, bu tür cihazlar var. Polisi boydan boya koruma imkânı bulunan pek çok 
araç gereç var; kalkandan tutun, diğer perde duvarlara kadar... İşte, bunları sağlayabilmek için, 
Türk polisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kendisine imkân yaratmasını bekliyor. Bu konuda, 
bütün çalışmalar yapılmıştır, bu konuda projeler hazırdır. Kendilerine bu imkânı hazırlayabildiği
miz takdirde, inanıyorum ki, bizim polisimiz de, toplumsal olaylarda, bizleri üzen davranışlar içe
risine girmeyecek; böylece, vatandaşların veya bizlerin dile getirdiği bu tür olaylar cereyan etme
yecektir. 

Ben, sözlerime son verirken şunu söylemek istiyorum: Tabiî ki, polisin, devlet güvenlik güç
lerinin, kimseye zor kullanmasına, insanlara darp etmesine kesinlikle taraftar değiliz; bunu, hiçbir 
zaman tasvip etmiyouz; ancak, her meslek mensubunda olduğu gibi, polisin içerisinde de, bu ola
yın kişisel olay olduğunu kabul etmemiz lazımdır; yani, Türk polisini, İstanbul polisini, bu olaydan 
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tamamen sıyırmamız gerekir. Zaten suça karışanlar, zaten sanık pozisyonuna düşenler tek tek tes
pit edilmiş ve yargı önüne çıkarılmak için sıralarını beklemektedirler. Bu olay nedeniyle, polisimi
zi itham etmemek, bu olay nedeniyle, polisimizi görev yapamaz hale getirmemek gerekir; çünkü, 
İstanbul gibi bir şehirde, bütün terör örgütlerinin ağırlığı vardır; bütün terör örgütleri, fırsat bulduk
ları anda, kanunsuz gösteri yapmak için sıra beklemektedirler. Eğer polisimiz, bunlara karşı yürek
siz kalırsa; eğer polisimiz, bunlara karşı gerektiği şekilde davranamazsa; terör örgütleriyle müca
delede büyük sıkıntı çekeriz. 

Terör örgütlerine karşı mücadele edecek, devleti koruyacak olan bu polistir, başka bir yerden 
polis getirmeyeceğiz. Bu polisler bizim evladımızdır; eğer, polisin hatası varsa, hatayı biraz da ken
dimizde aramamız lazımdır; belki iyi yetiştiremedik, iyi teçhiz edemedik, sayısını artıramadık... 

Bu nedenle, polisimize sahip çıkalım. Bunların, her meslek mensubunda olduğu gibi, kişisel 
hataları olabileceğini ve bu hataların üzerine de ısrarla gideceğimizi belirtelim ve bunun arkasında, 
polisi yıpratmadan, devleti yapratmadan suçluları sanık sandalyesine oturtmasını da mutlaka bile
lim. 

Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kozakçıoğlu. 

Sayın milletvekilleri, araştırma önergeleri üzerinde, gruplar ve hükümet adına konuşmalar bit
miştir. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Okuyan; buyurun efendim. 
Sayın Okuyan, süreniz 10 dakikadır. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuyla ilgili, Metin 
Göktepe olayıyla ilgili, gazetelere yansıyan bir iki konuyu da bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

Bakın, 11 Ocak 1996 tarihli bazı gazetelerde yer alan ve Sayın İçişleri Bakanına atfen verilen 
bir haberden bir pasaj okumak istiyorum: "Sayın Bakan Ünüsan konuyla ilgili olarak müfettişleri
ni görevlendirdiğini; ancak, bu araştırma ve soruşturmalardan hiçbir sonuç çıkmayacağını söyledi" 
deniliyor ve devam ediliyor: "Bir polis, bir gazeteciyi tanıklar önünde gözaltına aldıktan sonra, 
böyle bir iş yapamaz. Biz, Bakanlık bünyesinde denetim ve soruşturma mekanizmalarımızı işlet
meye başladık; iki müfettişimizi araştırma yapmak üzere görevlendirdik, araştırmalar sürüyor; an-

v cak, bu tür araştırmalardan hiçbir sonuç çıkacağına inanmıyorum; ama, Cumhuriyet Savcılığının 
sürdüreceği tahkikatlardan en kesin sonucun çıkabileceğine inanıyorum." 

Değerli milletvekilleri, eğer 11 Ocak tarihli çeşitli gazetelerde yer alan bu beyan doğruysa, bu 
beyan bile, ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu ortaya koyması bakımından ciddi bir hadise
dir. 

Bakın, yine bir gazet6de çıkan olayla ilgili bir haberden bir satır okuyacağım: "Metin Gökte
pe cinayeti nedeniyle emniyet içerisindeki soruşturmayı yürüten bir yetkili, gözaltına alınanların 
hepsinin dövüldüğünü; salonda, Göktepe'nin en çok itiraz eden kişi olduğu için, en çok dövülen ki
şi olduğunu ve yaşamını yitirdiğini söyledi" deniliyor. 

Şimdi, bu beyan da gazetelerde yayımlandı ve maalesef, bugüne kadar yetkililer tarafından, bu 
beyanın doğru olmadığı yönünde bir açıklama yapılmadı; yani, bu beyan da, sadece, şu beyan eğer 
doğruysa, buradaki sorunların hangi boyutlarda olduğunu göstermesi bakımından, bizleri, ciddî bi
çimde düşünmeye sevk edecek niteliktedir; yani, en fazla konuşuyorsan, en fazla dayağı yiyecek
sin! Evet, 12 Eylül İhtilalinden sonra, biz bu filmi gördük! Ben yaşadım; en fazla konuştuk, en faz
la dayağı yedik; doğrudur; yani, en fazla konuşma hakkı olan, eh fazla dayak yemek ve öldürülmek 
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hakkına da sahip demektir; böyle bir zihniyetle, bu ülkede demokratik rejimin geleceğini, siz, sı
kıntıya sokarsınız demektir. Böyle bir zihniyeti kabul etmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, en son olarak, Meydan Gazetesi yazarlarından, gazeteci Rahmi Tu-
ran'ın konuyla ilgili olarak yazdığı yazının son paragrafını okuyarak sözlerime son vereceğim; çün
kü, öldürülen, neticede bir gazetecidir ve bir gazetecinin, konusuyla ilgili olarak da bir gazeteci ar
kadaşının, meslektaşının yazdığı yazıyı hatırlatmak, sanıyorum ki, bu olayı ortaya koyması bakı
mından faydalı olacaktır. 

Sayın Rahmi Turan şöyle diyor: "Metin Göktepe, sağlıklı, sapasağlam girdiği gözaltından, 
böyle, ceset halinde çıktı. Onu, bazı, ruh dünyası karanlık kişilerin öldürdüğü artık açık; olayın giz
li bir tarafı kalmadı. Polis teşkilatı, bu ülkenin en Önemli kuruluşlarından birisidir; hepimizin poli
se ihtiyacı vardır. Sanıklar, derhal, adalete teslim edilip yargılanmalıdır; polisin itibarı kurtarılma
lıdır; polis, halkın güvenini kaybetmemelidir. Polis, yasaları uygular; yasalar, adaleti sağlar; adalet 
de devletin temelidir." ı 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Okuyan. 
Sayın milletvekilleri, araştırma önergeleri üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - İçişleri Bakanı Teoman Ünüsân'ın, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'in, ileri sürmüş 

olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Bakan, sataşmadan dolayı söz istiyorsanız verebilirim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI TEOMAN ÜNÜSAN - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Yaşar 

Okuyan'ın bahsettiği gazetedeki haber tamamıyla yanlıştır. Bir gazeteciyle, bir sohbet sırasında, sa
dece "siz bizim yaptığımız her şeyi eleştiriyorsunuz, yarın bizim yaptığımız bu soruşturmaya da gü
venmeyeceksiniz" gibi bir ifade tarafımdan kullanılmıştır. Onun dışında bir şey kullanılmamıştır. 
"Niye bunu düzeltmediniz" diye soracak olursanız bu ifadelerin geçtiği gazetenin her satırı her gün 
düzeltmeye muhtaçtır. 

Saygılarımı arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1.- Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 

açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/3) (Devam) 

2. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin 
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/4) (Devam) 

BAŞKAN-Meclis araştırma önergeleri üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu konuda meclis araştır

ması açılması kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyon çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üyenin seçimi tarihinden baş

lamak üzere bir ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun' gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' , • ' 

Sayın milletvekilleri, böylece, bu araştırma önergeleriyle ilgili çalışmamız bitmiştir. 

Yine gündeme devam ediyoruz; çünkü, malumunuz, bugünkü çalışma saatimiz 17.00'de bite
cektir. 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlü
ğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirle
ri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

BAŞKAN - Gündemin üçüncü sırasında bulunan İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 
arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır. 

Hükümet...Yok mu efendim? Yok. 

Gruplar, gündemdeki müteakip araştırma önergelerinin görüşmelerine hazır değillerse, Baş
kanlık Divanına o konuyla ilgili mutabakatlarını bildirsinler, biz, ona göre hareket edelim. 

Hükümet bulunmadığı için, bu araştırma önergesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. Malumunuz, İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre, her görüşmenin başından sonuna kadar hükü
met temsilcisinin bulunması zorunludur. 

Grupların talimatını, isteklerini bekliyorum... 
ENİS YALIM EREZ (İstanbul) - Hazır değiliz. 
BAŞKAN - Hazır değilsiniz. 
Gruplar da herhalde bu konuda mutabakat halindeler... 
Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, ramazan dolayısıyla önümüzdeki hafta Türkiye'de dokuz 

günlük bayram tatili vardır. Bu nedenle... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne bayramı Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Ramazan Bayramı efendim, söyledik "ramazan dolayısıyla" dedik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - "Ramazan Bayramı" demesini öğren Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır, niye sizi o kadar ilgilendiriyor Sayın Çelik. (RP sıralarından alkışlar) Yani, 

bu memlekete hepimizin düşüncesi, inancı bir; ama siz, birtakım farklı inançlara mı sahipsiniz? 
(RP sıralarından alkışlar) Efendim?.. Eğer farklı inançlara sahipseniz bu konuda, onu belirtin. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, bayram dolayısıyla, dokuz gün sürecek bir tatile giriyoruz. 
Biliyorsunuz, bizim geleneklerimizde bayram sabahı insanlar, hem ruhen hem bedenen ken

dilerini geçmişten aşağı yukarı arındırırlar; tertemiz bir kıyafetle, tertemiz bir ruhla kinlerini, nef
retlerini, düşmanlıklarını terk ederek barış, huzur, güven, dostluk duygularıyla kendilerini müceh
hez ederler ve böylece toplum içine çıkarlar. Bu itibarla, ben de, diliyorum ki, bu bayramın da, 
ulusumuzdaki tüm insanlar için, aynı duygularla mücehhez insanların bu şekilde birbirleriyle iliş
ki kurmasını ve aralarındaki düşmanlık hislerini yok ederek, hepimizin birbirine kardeş, dost olarak 
yaşama ortamının teşekkül etmesini ve bayramın da, tüm ülkemiz halkına ve milletvekillerine kut
lu olmasını diliyorum. 
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İnşallah, bayramdan sonra, böyle enerjisi birikmiş halde Türkiye Büyük Millet Meclisine gel

miş üyeleri ve ülkenin sorunlarını halletmeye hazır vaziyette bir Türkiye Büyük Millet Meclisini 
göreceğiz. Bu arada da, hükümet sorununu da çözülmüş olarak göreceğimize inanıyorum. Bu duy
gularla, hepinizin de Ramazan Bayramınızı kutluyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bunda alkışlanacak bir şey yok. Aslında, sizin kendi kendinizi bazı şeylerden kur
tarmanız lazım. Biz, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilkelerine göre hareket ediyoruz; bunu 
bilesiniz. Onun için, burada ettiğimiz yemine de sadakat gösteriyoruz; tamam mı... Ama, sizden de 
bekliyorum; yani, siz de, bu kürsüye çıktığınız zaman, Anayasaya göre ettiğiniz yemine sadakat 
göstereceksiniz. 

Gündemde yer alan işleri görüşmek için, 27 Şubat 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.00 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 15 , 2 , 1996 PERŞEMBE Saat : 13.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
. S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Gök-
tepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünde' meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiafermı araştırmak ve alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel 
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarım araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca ibir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 
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GENEL GÖRÜŞME VE. MECIİS ARAŞTOtMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

ı 9, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

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

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

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

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

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

' — 2 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

15. — Konya Milletveıcili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi Ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

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

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

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

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

21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) • 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




