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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Devlet Bakanı İmren Aykut "Yaşlılarımıza Saygı Haftası" nedeniyle gündem dışı açıklamada 
bulundu; RP Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan, DYP Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, DSP 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt, CHP Hatay Milletvekili Nihat Matkap, ANAP Kırşehir Millet
vekili Mehmet Ali Altın da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezcn, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik sorunları ve 
alınması gereken önlemler ile bölgede yapılmak istenen özelleştirme uygulamalarına, 

Ordu Milletvekili İhsan Çabuk, Karadeniz Bölgesindeki fındık ziraati ve ticareti ile Samsun-
Sarp Karayoluyla ilgili sorunlar ve alınması gereken önlemlere, 

Kütahya Milletvekili Emin Karaa, bazı milletvekillerinin, bazı özel banka ve şirket yönetim 
kurulu üyeliklerinde bulunmalarına, 

İlişkin birer gündem dışı konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu, Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, gündem dışı 

konuşmasının, bazı milletvekillerini ilgilendirdiği ve dolaylı olarak kendisine de sataşmada bulu
nulduğu nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan : 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı 
Vekili Hasan Korkmazcan'ın vekâlet edeceğine; ; ' 
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Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ünal Erkan'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Meh
met Ağar'ın, 

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi;. 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetlerindeki sorunları 
araştırmak; 

Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Müdürlüğündeki, 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğündeki, 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İskân Bakanlığında
ki, • . ' • ' ' ' 

Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek, 

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et ithalatı yapıldığı id
dialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek, 

Aniacaylı birer Meclis araştırması açılmasına, ilişkin önergeleri (10/41, 10/42, 10/43, 10/44, 
(10/45) okundu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılaca
ğı açıklandı. 

Başkanlıkça, grupların mutabakatı üzerine, gümdemdeki Meclis Araştırması önergelerinin 
öngörUşmelerine geçilmeyeceği açıklandı; 20 Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşime 17.28'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Kâtip Üye 

-' © 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 ' 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul) 
_ — 0 .— 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 
II.-YOKLAMA 

BAŞKAN - A d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'ye kadar yoklama yapıldı) ' 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz istekleri vardır, şimdi onları yerine getireceğiz. 

IIL - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I. - Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'in, Şırnak İlinin konut ve yerleşim sorunlarına 
ilişkin konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN - İlk gündemdışı sözü, Şırnak Milletvekili Profesör Doktor Sayın Mehmet Salih 
Yıldınm'a veriyorum. 

Sayın Yıldırım,. Şırnak İli konut ve yerleşim sorunlarıyla ilgili gündemdışı söz istemişlerdir; 
buyurun efendim. \ ' . 

Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şırnak İli ko

nut ve yerleşim sorunları hakkında sizlere bilgi sunmak için huzurunuzdayım; bu vesileyle, 20 nci 
Yasama Döneminin tüm ulusa hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, geçen hafta elim bir trafik kaza
sı geçiren değerli Parlamenter; İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'e Cenabı Allah'tan şifalar di
liyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son on yılda ülkenin gündemini işgal eden en önemli ko
nunun, terörizm ve güvenlik sorunu olduğu hepinizin malûmudur. Yine bu süre içerisinde, terör so
runuyla ilgili çok önemli bir diğer konu da yoğun nüfus hareketleridir. Gerek güvenlik ve terör ol
gusunun gerekse yoğun nüfus hareketlerinin en çok etkilediği alanlardan, yerlerden birinin Şırnak 
İli olduğu malumunuzdur. 

Gerek güvenlik gerek terörist faaliyetler ve gerekse ekonomik nedenlerle kırsal kesimde ya
şam, yok denecek kadar azalmıştır. Plansız, programsız, beklentisiz nüfus hareketi, altyapısı çok 
yetersiz, kadrosu, bilgi ve birikimi az, olanakları sınırlı şehir merkezlerini büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya bırakmıştır. 

Yerleşim ve şehircilikle ilgili mevzuat, güvenlik ve terörist faaliyetler sonucu hasar gören ko
nut ve diğer yapıların hasarlarının karşılanmasına ve yeniden yerleşime olanak sağlayacak yeterli 
hükümleri maalesef içermemektedir; ancak, bu olumsuzluklara karşın, mevcut mevzuatın bazı yön
leri, bu sıkıntılara çözüm olabilecek mahiyettedir. Örneğin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
nun 22 nci maddesi, 285 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun İhdasıyla İlgili Kanun Hükmünde 
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Kararname, 430 sayılı Olağanüstü Hal ve Olağanüstü Halin Deyamı Süresince Alınacak İlave Ted
birler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bu sıkıntılara çözüm getirebilecek bazı hükümler 
içermektedir. Bununla birlikte, 3838 sayılı Erzincan; Gümüşhane ve Tunceli İllerindeki deprem 
afetinde alınması gerekli tedbirleri içeren Kanunun 20 nci maddesi de, 7269 sayılı Afet Yasasın
dan, bu insanların yararlanmasına olanak sağlamaktadır. 

Mevcut bu olanaklara rağmen, konut sorununun çözümü, maalesef mümkün olmamıştır; çün
kü, sunulan hizmet, finans ve arz, talebin çok çok altında kalmıştır. Bir de, idarecilerin yetersizli
ği, bilgisizliği ve maalesef, yanlı tavırları, bu olumsuzluğu etkileyen temel faktör olmuştur. 

Konut ve yapılaşma denildiği zaman, son on yıl içerisinde akla gelen önemli kurumlardan bir 
tanesinin Toplu Konut İdaresi olduğunu ve bu geçen süre içerisinde, bu Kurumun, önemli hizmet 
ifa ettiğini de belirtmek istiyorum. Buna katılım sağlayan ilgililere de, burada teşekkürü bir borç 
biliyorum. 

Toplu Konut İdaresi, 1994 yılında, Şırnak'ta, 450 konutluk bir ihale yapma gereği duyuyor. Bu 
ihale, güneydoğuda programlanan 4 bin konutluk ihalenin bir parçası görünümünde; Diyarbakır, 
Şırnak ve Hakkâri'yi kapsıyor. Toplu Konut İdaresi, bu binaların 1996 yılında bitirilmesini prog
ramlıyor. Toplu Konut İdaresi, birinci sınıf inşaat yapıyor, apartman niteliğinde daireler yapıyor ve 
bu nitelikli daireleri vatandaşlara satmaya çalışıyor. 

Şırnak'taki sorunun özünde yatan hadise, konut alarak rant sağlamak değil. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, size eksüre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
MEHMET SALİH YILDIRIM (Devamla) -Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların mali

yetinin 905 milyon ilâ 1 milyar 138 milyon lira arasında olduğunu söylersem, bu sıkıntılara maruz 
kalmış olan Şırnaklılann, bu yapılardan istifade edemeyeceğini söylemek gayet doğal ve kolaydır. 
Bu konuda, Toplu Konut İdaresi, hatasını hatayla kapatmaya çalışmış; vatandaşa ucuz konut inti
kal ettirmesi için gereken tedbirleri alması icap ederken, buradaki yapıların yüzde 30'unun inşası
nı iptal etmiştir. Aynı şey, Hakkâri içirt de geçerlidir. Devlete yakışan, sorunu, sıkıntısı olan insan
lara yardım elini uzatmak ve konutsuz insanlara konut verebilmektir. . • 

Göç olaylarının çok yoğun olduğu, bir tek konutun bile çok şey ifade ettiği yörede, bu kadar 
dairenin atıl kalması hiçbir gerekçeyle izah edilemez. Mevzuatın arkasına sığınarak sorunu zama
na yaymak, maliyeti katlayacak, olanakları zaten sınırlı olan yöre halkının alım gücünü sıfırlaya-
caktır. . 

Sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum: Devletin büyüklüğüne yakışır şekilde, bu konutların 
vatandaşa intikalini sağlayacak alternatifler öneriyorum: 

1) 3838 sayılı Yasanın 20 nci maddesi gereğince, terörist faaliyetler sonucu ortaya çıkan ha
sar ve tahribatın giderilmesi; Afetler Fonundan karşılanabilir. 

2) 2510 sayılı İskân Kanunu, kırsal alana yerleşime olanak sağlayacak hükümler içermektedir. 
3) Belediyeler, gecekondu önleme bölgesi oluşturarak, ucuz yapıları, sorunu olan vatandaşla

ra intikal ettirebilirler. 
4) Fakir-Fukara Fonundan destek sağlanarak, bu yapılar vatandaşa intikal ettirilebilir. 
5) Son ve nihaî çözüm -ki, en kolay, en akla yakın olan çözümdür- Dünya Bankası ve Avru

pa İskân Fonundan sağlanacak uzun süreli ucuz kredi, Şırnaklılann konut sahibi olmasına olanak 
sağlayacak en önemli parametre olacaktır. 

Sorunları, sıkıntıları çok büyük, devletten beklentileri çok büyük olan bu insanlara devletin 
şefkat elini uzatması, herkesin ve her Şırnaklının beklentisidir. 
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Yapılması gerekenin yapılacağını ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların- ' 

dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nahit Menteşe; buyurun 

efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Şırnak Milletvekili Sayın Mehmet Salih Yıldırım, Şımak'ta yapılan 
konutlar hakkında izahatta bulundular ve temennilerini söylediler; bunu dikkatle dinledik. 

Esasen, biliyorsunuz, Şırnak, teröre en çok maruz kalan illerimizden birisidir. Şırnak halkı, 
gerçekten, geçen yıllarda acı çekmiştir. Şırnak, PKK terörizminden en çok zarar gören illerimizden 
birisidir. Şırnak'a gitmek, Şımak'ta dolaşmak gerçekten büyük meseleydi; ama, bugün, artık, Şır-
nak'ın imarı, vatandaşımızın iskân ihtiyaçlarının sağlanması noktasına gelinmiştir. Toplu Konut 
İdaresi orada konut yapmaktadır. Yine, acil destek fonlarıyla, valilikler kanalıyla vatandaşa konut 
imkânı sağlanmaktadır; aynı zamanda, sokağından caddesine kadar, Şırnak, gerekli alakayı gör
mektedir. Yine, Hükümetimiz tarafından bu alaka devam ettirilecektir. Sayın Mehmet Salih Yıldı
rım arkadaşımızın değerli önerileri de dikkate alınacaktır. 

Bunları arz etmek istiyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, emeklilerin durumuyla ilgili yazılı soru önergesine 

Maliye Bakanının vermiş olduğu cevaba ilişkin konuşması ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir'in 
cevabı . 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci sözü, ekgöstergesi 2 200'ün altında olan emeklilerin durumu 
hakkında, Sivas Milletvekili Sayın Mahmut Işık'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Işık. (CHP sıralarından alkışlar) 
. Süreniz 5 dakika. 

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 Ocak 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, memur 

emeklisi ile dul ve yetimlerinden, ekgöstergesi 2 200 ve daha yukarı olanlara belli bir oranda ma
aş artışı sağlanarak, ekgöstergesi 2 200'ün altında kalanlara bu artışın neden verilmediğini içeren 
yazılı sorırönergeme, Sayın Maliye Bakanının vermiş olduğu cevap hakkında söz almış bulunuyo
rum. , 

Sayın Maliye Bakanının cevaplandırmasını istediğim sorular kısaca şunlardı: 
1) Memur emekli, dul ve yetimlerinin, ekgöstergesi 2 200'ün altında olanlarına bu artış neden 

verilmemiştir? 
2) Memur emekli, dul ve yetimlerinin tümünü kapsayacak şekilde bir artış yapılması gerek

mez miydi? . 
3) Memur emekli, dul ve yetimlerinden, ekgöstergesi 2 200'ün altında olanlara da böyle bir ar

tışın uygulanmasını düşünüyor musunuz? 
Sayın Bakanın verdiği cevapta ise, emekli aylıklarının, çalışırken ödenen aylıkla belirli bir. 

denge içerisinde olması gerektiği; ekgöstergesi 2 200 ve daha fazla olan memurlarımızın emekli 
aylıklarının, çalışırken ödenen aylığın yüzde 40 ilâ yüzde 60'ı seviyesine düşmesi üzerine, yapılan 

- 324 -



T.B.M.M. B : 2 6 2 0 . 3 . 1 9 9 6 • O : .1 
düzenlemeyle, söz konusu emekli aylıklarının iyileştirildigi ve bu oranların yüzde 70 ilâ yüzde 80 
seviyelerine çıkarıldığı, böylece, mevcut adaletsizliğin ve dengesizliğin giderildiği; ekgöstergesi 2 
200'üri altında olan memurlarımızın emekli aylıklarının çalışırken ödenen aylığa oranının ise yüz
de 80 ile yüzde 100 arasında değişmekte olduğu ve bu uygulamada bir dengesizliğin söz konusu 
olmadığı belirtilmektedir. Görüleceği üzere, soru önergesine verilen cevapta "adaletsizlik ve den
gesizlik giderilmiştir" denilmektedir. 

Bakınız, bana, bu konuda, emekli, dul ve yetimlerden gelen yüzlerce mektuptan bir örnek ver
mek istiyorum: 

Mustafa Müezzinoğlu, devlette 29 yıl hizmet vermiş, 1 inci derece 4 üncü kademeden maaş 
alıyor; ekgöstergesi 2 500; 1.9.1995 tarihindeki üç aylık maaşı net 30 milyon 225 bin Türk Lirası, 
1.3.1996 tarihinde aldığı maaş ise net 56 milyon 667 bin Türk Lirası. 

H. Basri Özbilen'in hizmeti 35 yıl; 1 inci derece 4 üncü kademeden maaş alıyor; ekgöstergesi 
1 500; 1.9.1995 tarihindeki maaşı 30 milyon 126 bin. lira, 1.3.1996 tarihindeki maaşı ise 51 milyon 
738 bin lira. Devlette biri diğerinden altı yıl daha fazla çalışmış, derece ve kademesi aynı; ama, hiz
meti fazla olanın ekgöstergesi 2 200'ün altında olduğu için, bu iki kişi arasındaki maaş farkı, 
1.9.1995 tarihinde 99 bin Türk Lirası iken, 1.3.1996 tarihinde 4 milyon 929 bin Türk Lirasına çık
mıştır. 

Çok fazla örnek vermek mümkün; ama, ben, bunlara girmek istemiyorum. Emeklilerimizin bu 
haksızlığı iddia eden dilekçelerini, Sayın Maliye Bakanına, mektup yazan tüm emeklilerimiz adı
na, kendisi burada olmadığı için daha sonra sunacağım. Emeklilerimizin mektuplarında ve telefon
larında bana anlattıkları tüm veballeri de, böylelikle, Sayın Bakana yüklemiş oluyorum. Ayrıca, di
ğer memurlar arasındaki, ekgösterge olayındaki tüm haksızlıkların düzeltilmesini de Sayın Bakana 
öneriyorum. 

Sayın Bakan, yazılı soruya cevabında "haksızlığı giderdik" diyor; emekli ile ben de "hayır, dü
zeltmediniz" diyoruz. O zaman ben aradan çekiliyorum, mağdur olan bu yurttaşlarımızla, Sayın 
Bakanı karşı karşıya bırakıyorum. 

Emekli, dul ve yetimlerimizden yana olan tavrımızı da muhafaza edeceğimizi ve onların hak
larını aramaya devam edeceğimizi ya da her fırsatta buradan dile getireceğimizi de arz etmek isti
yorum; çünkü, bu mektuplar içerisinde çok ağır cümleler, Parlamentoya hakarete varan sözler de var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; eksüre veriyorum, lütfen tamamlayın. 

MAHMUT IŞIK (Devamla) - Hay hay, Sayın Başkanım. 
Kaldı ki, son yapılan zamları da, bu kitlenin mağduriyetine ilave edersek, haksızlık kat kat art

mış olarak devam edecektir. 
Sayın Bakan, bunlar da gösteriyor ki, bu kitle, son derece rahatsız. Soru önergeme verdiğiniz 

cevapta belirttiğiniz yüzdeleri paraya çevirdiğinizde, haksızlığa konu aradaki fark nedir, onu da, 
lütfen, hesap ettirerek, haksızlığın önüne geçmenizi istiyor ve bu insanlar adına bunu bekliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarında alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Sayın İşık, konuşmanızda "Parlamentoya hakaret eden ifadeler de var" dediniz. Bunu, ben, 

haksız bir ifade olarak kabul ediyorum; çünkü, Parlamentoya hakaret, Türk Ceza Kanununa göre 
suçtur. Parlamento, meşru bir organdır. İnsanlar, haklarını, meşru yollarla savunmalıdırlar, kimse
ye hakaret etme haklan yoktur. 
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Sayır» Ali Talip Özdemir cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

. DEVLET BAKANI ALİ TALİP ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. , 

Sivas Milletvekilimiz Sayın Mahmut Işık tarafından verilen 16.1.1996 tarih ve 7/185-267 sa
yılı yazılı soru önergesi, 15.2.1996 tarih ve 489 sayılı yazıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Anılan önerge, Maliye Bakanlığınca, 5.3.1996 tarih ve 3489 sayılı yazıyla cevaplandırılmış ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu önergeyi cevaplandırmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, ilgililere ödenen emekli aylıklarının, çalışırken ödenen aylıkla belirli bir denge 
içerisinde olması gerekmektedir. Ekgöstergesi 2 200 ve daha fazla olan memurlarımızın emekli ay
lıklarının, çalışırken ödenen aylığın yüzde 40 ilâ 60'ı seviyesinde olması nedeniyle, 562 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle, söz konusu emekli aylıklarında iyileştirme yapılmış ve bu oranlar 
yüzde 70 ilâ 90 seviyesine yükseltilmiştir. Böylece, mevcut bir adaletsizlik ve dengesizlik gideril
miştir. Ekgöstergesi 2 200'ün altında olan memurlarımızın emekli aylıklarının, çalışırken ödenen 
aylığa göre oranı ise yüzde 80 ile 100'ü arasında değişmekte olup, halen bir dengesizlik bulunma
maktadır. Bu nedenle, bu memurlarımızın emekli aylıklarının iyileştirilebilmesi, ancak, halen ça
lışmakta olan memurlarımızın durumunun iyileştirilmesine paralel olarak mümkün olabilecektir. 

Çalışanlarımızın ve emeklilerin maddî imkânlarının da, bütçe imkânları çerçevesinde, hiçbir 
şekilde enflasyon artışlarının altında kalmayacak biçimde iyileştirilmesi için gereken çalışmalar ya- . 
pılmaktadır. 

Sayın milletvekilimizin bu konudaki sorusuna özetle cevap vermeye çalıştım. 

Tabiî ki, Hükümetimiz, bugünkü şartlar içerisinde mutlaka en iyisini, özellikle emekli, dul ve 
yetimlerimize verme çabası içerisindedir; ama, hepimizin takdir ettiği önemli bir gerçek vardır ki, 
gerçekten, bu noktadaki sıkıntı, yapılan bütçe içerisinde de büyük çapta hepimizi yakından ilgilen
dirmektedir. 

Bu yüzden, değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Maliye Bakanımız, bu konuda çalışan diğer 
üye arkadaşlarımızla birlikte, eldeki imkânları optimum şekilde, bütçenin dizaynı için kullanmak
ta ve elinden gelen gayretle çalışmasına devam etmektedir. 

Sayın milletvekilimize ve Yüce Meclise arz ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

3. - Eskişehir Milletvekili Necati Albay'in, Sımak İli Beytüşşebap İlçesinde meydana gelen 
olaylara ilişkin konuşması ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı 

BAŞKAN- Gündemdışı üçüncü sözü, Eskişehir Milletvekili Sayın Necati Albay'a veriyorum. 
Sayın Albay, olağanüstü hal bölgesiyle ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) * 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün, sizlere, ülkemizin 

bir köşesinde yaşanan olayı anlatmak için söz almış bulunuyorum. 
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Şırnak İli, Beytüşşebap İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fahrettin Aydın, görevde iken ve görevi 

nedeniyle kendisine hakaret eden, tehdit eden Nesim Timur adındaki kişiyi, tutmuş olduğu tutanak
la cumhuriyet savcılığına şikâyet etmiştir. Gerekli hazırlık soruşturması sonucu, Nesim Timur 
adındaki sanık sorguya sevk edilmiş, Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin 1995-87 sayılı deği
şik işler kararıyla 30.12.1995 tarihinde tutuklanmıştır. Tutuklama kararından hemen sonra, 141 in
ci Komando Taktik Alay Komutanınca, görevli hâkim aranarak, şahsın serbest bırakılması istenil
miş; fakat, bunun mümkün olmadığı kendisine iletilmiştir. Kısa bir süre sonra, bahse konu alayda 
görevli 2 subay ve 2 assubay adliyeye gelerek aynı talebi tekrarlamışlar, kendilerine, yasalar çer
çevesinde cevap verilmiştir. Sanığın itiraz hakkı olduğu, isteği halinde durumunun asliye ceza 
mahkemesince tekrar incelenebileceği belirtilmiştir. 

31.12.1995 günü saat 14.30 sularında, İlçe Kaymakamı, görevli hâkimler vecumhuriyet sav
cısı adliyede iken, polis tarafından, telsizle, ilçe girişi polis noktasından yaklaşık 250-300 kişilik si
lahlı kişilerin ilçeye girdiği, hükümet konağına gelecekleri bildirilmiştir. Kaymakam tarafından, 
telsiz ve telefonla, ilçe emniyet amirliği ve jandarma bölüğünden yardım istenmiştir. Kalaşnikof tü
fekler ve roketatarlarla mücehhez kalabalık, hükümet konağının etrafını kuşatmış ve zorla içeri gir
meye çalışmıştır. Bu arada, emniyet güçleri duruma müdahale etmiş; fakat, talep edilmesine kar
şın, İlçe Jandarma ve 141 inci Komando Taktik Alay Komutanlığından hiçbir görevli gelmemiştir. 

Kalabalığın, saat 11.00'de Mezra Beldesinden -ki, ilçeye 15 kilometre mesafede ve yolda üç 
adet jandarma kontrol noktası bulunmaktadır- yaya olarak yola çıkan geçici köykorucularından 
oluştuğu adliyede çalışanlarca tespit edilmiştir. Mezra Beldesinde görevli olan 141 inci Alaya bağ
lı Üs Komutanlığınca duruma müdahale edilmediği; ancak, alaya bilgi verildiği; yol boyunca bu
lunan jandarma kontrol noktalarında da aynı şekilde davranıldığı; durumun, kaymakamlığa, emni
yet amirliğine veya cumhuriyet savcılığına bildirilmediği anlaşılmıştır. 

İlçenin asayişini korumakla görevli askerî birliklerin neden bu şekilde hareket ettikleri anlaşı
lamamaktadır. Kalabalığın isyanı yaklaşık 2 saat kadar sürmüş, polis kuvvetlerinin yeterli olmaya
cağı tahmin edildiğinden, tecavüzkâr davranışların devam etmesi ve ısrarla tutuklunun salıverilme
si istenildiğinden, son derece müessif olayların meydana gelmesi kuvvetle muhtemel olduğundan, 
saat 16.10'da tutuklunun bırakılmasına mecbur kalınmıştır. 

İlçede terör örgütü sempatizanı olarak tanınan Mahmuran Aşireti mensubu silahlı korucuların 
saldırılarına karşı askerî personel tarafından yalnız bırakılan kaymakamlık ve adliye mensuplarına, 
Jirki Aşireti korucuları, kaymakamlık ve adliyeyi korumak için mütecavizlere müdahale etmek is
tediklerini bildirmişler; ancak, ilçede bir çatışmaya neden olmamak için, onların bu talepleri de il
gililerce reddedilmiştir. Serbest bırakılan tutukluyu alan silahlı grup "yaşasın askeriye" , "yaşasın 

jandarma" sloganlarıyla, ilçeyi terk etmişler; adliyede çalışanları da hedef alarak "teröristleri öldü
receğiz" şeklinde bağırdıkları müşahede edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, silahlı grubun, hükümet konağını basmaya 
nasıl cesaret ettiklerini anlamak çok kolay olmasa gerekir. İlçede mevcut durum dikkate alındığın
da, bu ortam içerisinde, devlet görevlileri, hâkimlik ve savcılık mesleğinin icra edilemeyeceğini 
açıkça ifade etmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Beytüşşebap'taki bu olayda, kamu görevi yapan devle
tin kaymakamı, savcısı ve hâkimi tamamen yalnız bırakılmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Albay, size ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
NECATİ ALBAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
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... onların şahsında, onlara yapılan baskı, burada devletin olmadığını, devletin hiçe sayıldığını 

ifade etmiştir. Devletin varlığını ve devamını korumak ve kollamakla görevli silahlı kuvvetler gö
revlilerinin, neden böyle bir baskı ve tutum içinde oldukları anlaşılamamakta ve buna bir anlam ve
rilememektedir. Bu koşullar altında, devletin adaletini temsil eden ve yüce millet adına karar veren 
hâkimler, görevlerini nasıl yapacaklar?! Nerede kaldı bağımsız yargı!.. Nerede kaldı hâkim temi-, 
natı!.. 

• • • • . ' . • • • ' * . 

Değerli milletvekilleri, Sayın Hükümetten, yüce ulusumuzun varlığını tehdit eden bu tür mü
essif olaylara neden olanlar hakkında, gerekli idarî ve adlî soruşturmanın yapılmasını, yüce millet 
adına istiyorum. Aksi halde, olağanüstü hal, o bölgedeki anarşiyi durdurmak yerine, daha değişik 
olayların ivme kazanmasına yardımcı olacaktır. Onun sorumluluk ve vebali de Hükümetimizin üze
rinde kalacaktır. , 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

, BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Albay. 
Gündemdışı konuşmaya, İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney cevap verecekler; buyurun efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Eski

şehir Milletvekilimiz Sayın Necati Albay'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek için huzurla
rınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, takriben bundan bir hafta önce, günlük bir gazetemizde, bir 
köşe yazarımızın konuyu dile getirmesiyle, Beytüşşebap'taki olay gündeme gelmiştir. Burada ben
den önce konuşan değerli arkadaşım, aşağı yukarı, gazetedeki aynı ifadeleri tekrar etmiş bulunmak
tadır. 

Ben, bu gazetedeki ifadeleri, yazıyı, bir ihbar telakki ederek, Beytüşşebap'ta, konuyla ilgili bir 
inceleme başlattım. Henüz inceleme daha tam manasıyla tamamlanmamıştır; ama,'ilk etapta bana 
gelen bilgi şudur: Hepinizin bildiği gibi, 31.12.1995 tarihinde, Nesim Temur isimli bir şahıs, ora
daki görevli memura telefonla hakaret etmiştir. Memurun şikâyeti üzerine, adliyeye celp edilen sa
nık tutuklanmıştır. Bizim kayıtlarımıza göre, olay buraya kadar normaldir. , 

Bu tutuklamayı müteakip, tutuklanan kişinin orada etkin bir şahıs olması, kalabalık bir aşire
te mensup olması nedeniyle, ertesi gün, aşirete mensup insanlar -ki, bize verilen rakamlarda bun
ların sayısı 20-25 kişi kadardır- ilçeye, hükümet konağının önüne kadar gelerek, bu şahsın serbest 
bırakılmasını talep etmişlerdir; ancak, güvenlik güçlerinin almış olduğu tertibat neticesinde, her-. 
hangi bir müessif olay olmamıştır ve gelenler, akşama doğru dağılmışlardır. Müteakiben, sanık 
avukatı, bir üst mahkemeye müracaat etmiş; ertesi gün, üst mahkemede, sanığın salıverilmesine ka
rar verilmiş ve sanık, üst mahkeme kararıyla salıverilmiştir. 

Gazetedeki "güvenlik güçleri veyahut da korucular, askerler, hükümet binasını sardılar, bura
da yoğun baskı yaptılar, oradaki bir sanık dışarıya salıverildi" gibi beyanların hepsi yanlıştır; bize 
gelen ilk bilgiler bunu doğrulamaktadır. Bu incelememiz kesin sonuçlandıktan sonra, bu konuda 
Yüce Meclise ayrıca bilgi vereceğim. 

Adalet Bakanlığımızın da, bu konuda bir araştırma, bir soruşturma başlattığını biliyorum. Şu
nu kesinlikle ifade etmek isterim ki, burada, güvenlik güçlerimizin ve idarî makamlarımızın her
hangi bir ihmali ve eksiği yoktur; her şey yasalar içerisinde olmuştur. Biraz önce ifade ettiğim gi
bi, bir üst mahkemenin, sanığı serbest bırakmasıyla olay kapanmıştır; yoksa, olay, bir zorlama so
nucu olmamıştır. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz'ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

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

1. -İstanbulMilletvekiliHalitDumankaya ve 14arkadaşının, Ulaştırma Bakanlığındaki usul
süzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/46) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, iki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanlığında iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük ve sorumsuzluklarla ilgili olarak, 

Anayasamızın 98 ye İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği bir Meclis araştırması açıl
masına zaruret vardır. 

Gereğini Yüce Meclise arz ederiz. 
Halit Dumankaya (İstanbul) v . ' 
. • • " . . • ' • x • t 

ismail Durak Ünlü (Yozgat) 
Adem Yıldız (Samsun) 
İbrahim Cebi (Trabzon) 
Ali Kemal Başaran (Trabzon) 
Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 
Ahmet Kabil (Rize) •' ,-
Avni Kabaoğlu (Rize) ' ! ' 
İbrahim Yılmaz (Kayseri) , 
Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
Halil Cin (İçel) . . 
Süleyman Çelebi (Mardin) 

: Nabi Poyraz (Ordu) 
Metin Öney (İzmir) 
Miraç Akdoğan (Malatya) 
Gerekçe : -
Ulaştırma Bakanlığında yapılan birçok ihale ya ödeneği olmadan veya göstermelik ödenekler

le, projeleri yapılmadan, İhale Yasasının arızî bir maddesi olan 44 üncü maddesine yasalara uydu
rulmak suretiyle devlet zarara uğratılmıştır. 

Bir iş ihaleye çıkarılmadan, ilgili yatırımcı kuruluş tarafından işin toplam maliyetini, süresini 
ve yıllık ödenek dilimlerini içeren ön projesi hazırlanarak, Devlet Planlama Teşkilatından alınan 
müsaadeler gereği, Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşüyle, Bakanlar Kurulu kanalıyla Mec
listen onaylanarak işin ihalesi aşamasına getirilir. 

Bu dönemde, ödeneğe bakılmadan, işin planı, projesi yapılmadan ihaleler yapılmakta; ihale
ler, davet usulüyle, istenen kişilere verilmektedir. 

İhale edilen işler, açık ilanla şeffaf olarak yapıldığında yüzde 30-40 arasında tenzilat yapılır
ken, davette eş dost kayrılarak yapılan ihaleler, yüzde 5 ilâ 8 arasında göstermelik tenzilatlar yapıl
mak suretiyle devlet büyük ziyan görmüştür. 
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Ödenek yokluğu nedeniyle, ihale edilen birçok işe ya başlanamamış, başlananlar ise gösterme

lik bazı işler yapılmıştır. 

Bazı örnekler vermek gerekirse, Çanakkale limanı inşaatı, Bozkurt ilişki Yakaören balıkçı ba
rınağı inşaatı, Kaş yat limanı inşaatı, Dalyan köy yat limanı inşaatı, Alanya yat limanı inşaatı, Ka
rasu balıkçı barınağı, Yoroz balıkçı barınağı, Akçakoca balıkçı barınağı, buna benzer birçok liman
lar, barınaklar ve hava meydanları, ihale edilmesine rağmen işlere başlanamamış, işlerin yapılıp bi
tirilmesi için, ilk ihale bedelinin yirmi katı, otuz katı bir meblağla bitirilebileceği, bunun da yıllar 
alacağı düşünülürse, ülkenin atıl yatırımının boyutları ortaya çıkmış olacaktır. 

İhale edilen işler, ihale şekliyle devlete zarar verdiğinin yanında, ihale edilen işlerin de bitiril-
memesiyle zarar kat be kat artmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığındaki tüm bu konuları, varsa, diğer yolsuzluk iddialarını araştırmak, yapı
lan bu ihalelerle ilgili olarak hangilerinden vazgeçilip, hangilerinin öncelikle bitirilmesine yardım
cı olmak üzere, bir Meclis araştırmasına lüzum vardır. 

Yüce Meclisin takdirlerine sunarız. 

Not: Kanunî müruru zaman olan 5 senelik dönem. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. , 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda yapılacak 

öngörüşmeler sırasında, konu karara bağlanacaktır. 

2. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve işletmelerinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10147) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde çay, gerek üretimi ve gerekse tüketimi ile vatandaşlarımızı yakından ilgilendir
mektedir. Çay üreticisi, zamanında ürününün parasını alamamakta ve mağdur olmaktadır. Çay-Kur 
ve diğer çay işletmeleri de mamul stoklarının artması ve finansman darboğazı nedeniyle zor du
rumdadır. Çay stoklarının artmasına rağmen çay ithal edilmesi, çay üreticisini ve çay işletmelerini 
olumsuz yönde etkilemekte ve ayrıca döviz kaybına sebep olmaktadır. 

İşte, bu sebeplerle, çay üreticisi ve işletmelerinin problemlerinin araştırılarak alınacak tedbir
lerin tespiti için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araş
tırması açılmasını talep etmekteyiz. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
Şevki Yılmaz (Rize) " 
Aydın Menderes (İstanbul) 

Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
İsmail Kahraman (İstanbul) 
Azmi Ateş (İstanbul) 
Mustafa Baş (İstanbul) ^ 
Şeref Malkoç (Trabzon) 
Aslan Polat (Erzurum) 
Abdüllatif Şener (Sivas) 

- 3 3 0 -



T.B.M.M. B : 2 6 20 .3 .1996 0 : 1 
Hüseyin Arı (Konya) 
Necmettin Aydın (Zonguldak) 

Hüseyin Kansu (İstanbul) 

Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
Zeki Karabayır (Kars) 

Lütfü Esengün (Erzurum) 
Ahmet Derin (Kütahya) 
Bekir Sobacı (Tokat) 
Musa Demirci (Sivas) ' 

Zeki Ünal (Karaman) 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 

Lütfi Doğan (Gümüşhane) 

Lütfi Yalman (Konya) 
Gerekçe: 

Bütün insanlığın en fazla sevdiği ve anavatanı Çin olan çay, tarihçilere göre, insanoğlu tara
fından M.Ö. 2737 yılından beri kullanılmaktadır. Hatta, M.Ö. 500 yıllarında yaşayan ünlü filozof 
Konfüçyüs, çaya ait bilgileri derlemiş, toparlamış ve faydaları nedeniyle, halka çay içmelerini ve 
çay yetiştirmelerini önermiştir. Bilahara, çay, Çin'den diğer ülkelere yayılmıştır. 

Ülkemizde ise çay, ilk defa 1888 yılında Ticaret Nâzın Esbaki İsmail Paşa tarafından Çin'den 
getirilerek Bursa'da ekilmiş; ancak, sonuç alınamamıştır. Daha sonraları, 1917 yılında Halkalı Zi
raat Mektebi Âlisi müderrislerinden Ali Rıza Ertan tarafından yapılan inceleme ve tetkik neticesin
de bir rapor hazırlanarak Doğu Karadeniz kıyılarında çay yetiştirilebileceği belirtilmiştir. Bunun 
üzerine 1924 yılında 407 sayılı Kanun çıkarılarak Rize Vilayetiyle Borçka Kazasında çay yetişti
rilmesine resmen başlanılmıştır. 

Çay, üretimi ve tükctimiyle, ülkemizin en önemli gelir ve gıda maddelerinin başında gelmek
tedir. İnsanlarımız sabahleyin uyanır uyanmaz ve daha hiçbir işe başlamadan çayını içer, çayla kah
valtısını yapar, iş sırasında veya iş dönüşünde yorgunluğunu çay içerek giderir ve misafirlerine de 
muhakkak suretle, bir çay ikram eder. Böylelikle çay, insanımızın günlük hayatında en önemli bir 
yere sahiptir. 

1994 yılında yapılan tespitlere göre ülkemizde, Doğu Karadeniz Bölgemizde Rize ve civarın
da 554 222 dekar ruhsatlı, 208 626 dekar ruhsatsız olmak üzere, toplam 762 848 dekarlık çaylık 
alan ile 143 598 ruhsatlı, 56 932 ruhsatsız olmak üzere toplam 200 530 çay üreticisi vardır. Türki
ye, dünyada çay üretimi yönüyle, yıllık 175 bin ton çay üretimiyle (yüzde 6) dördüncü sırada yer 
almaktadır. 

Ülkemizde insanımızın günlük hayatında en önemli bir yere sahip olan ve Rize merkez olmak 
üzere, Doğu Karadeniz halkının, üretici olarak, tek geçim kaynağı olan çayın birçok problemi bu
lunmaktadır. -

Her ne kadar, 3092 sayılı Kanunla, çayda tekel kaldırılmışsa da, çay üreticisinin çilesi bitme
miştir. Çay üreticisi büyük meşakkatlerle ve binbir çileyle üretip teslim ettiği yaş çay paralarını se
kiz aydır alamamaktadır. Ülkemizde hayat pahalılığının ne ölçüde arttığı, enflasyonun yüzde 156 
seviyelerine çıktığı nazara alındığında, çay üreticisinin ne kadar büyük bir sıkıntı içine düşürüldü
ğü izahtan varestedir. 
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Özellikle, devletin, vergi, elektrik, telefon gibi, kendi alacaklarına dahi, bugün için aylık yüz

de 15 gecikme cezası uyguladığı gerçeği karşısında, çay müstahsilinin, alacağını bir yıla yakın bir 
zamanda tahsil edememesi, sosyal devlet anlayışıyla ve hakkaniyetle bağdaşmaz. 

Gerek çay paralarının zamanında ve peşin olarak ödenmemesi ve gerekse çay taban fiyatının 
düşük tutulması suretiyle, çay üreticisi bugün mağdur ve perişandır. v 

Türkiye'nin yıllık çay üretimi 175 bin ton, tüketimi ise 135 bin ton olup 40 bin ton arz fazla
lığı olmasına rağmen, yanlış politikalar neticesinde, halen çay ithaline devam edilmesi, çay üreti
cilerinin ve çay fabrikalarının zor durumda kalmasının nedenlerinden biridir. 

Uygulanan yanlış ekonomik ve sosyal politikalar neticesinde Çay-Kur iflasın eşiğine getiril
miştir. , . ' 

Çay sektöründe, yurtiçi üretim ve tüketim dengesi her yıl bozulmaktadır. Üretilen çaylar, ka
lite standardı açısından uygun olmadığından ihraç edilememekte, stoklar ve maliyetler artmakta, 
çay işletmelerinde finansman darboğazları yaşanmaktadır. Neticede de, üreticiler, zamanında para
larını alamamakta, enflasyon sebebiyle alım gücü düşmektedir. 

Yağmur altında binbir güçlükle çay toplayan üreticilerin mağduriyeti giderilmelidir. ̂  
İşte, bütün bu konuların araştırılarak, çay üreticilerinin, çay işletmelerinin problemleri ve alı

nacak tedbirlerin tespiti için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını talep etmekteyiz. 

BAŞKAN •- Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda yapılacak 
öngörüşme sırasında bu husus karara bağlanacaktır. , 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'in, (6/4) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/1) 
BAŞKAN - Sözlü sorunun geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 4 üncü sırasındaki (6/4) esas numaralı sözlü soru önergemi, 
konusunun güncelliğini kaybetmiş olması nedeniyle geri çekiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. , 
Yaşar Okuyan 

Yalova 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-

görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A)ÖNGÖRÜŞMELER ' 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusun

da alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 
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BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hu

dutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngöfüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüzün korunması açısından, hudutlarımızın güvenliğinin 
sağlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

ve arkadaşları 
Gerekçe: 
Sahibi bulunduğu toprakların her karışının kendi kontrolünde olması, sınırlarından yapılan gi-

riş-çıkışın sadece kendi inisiyatifinde bulunması, bağımsız devlet olmanın en başta gelen unsurla
rındandır. - -

Yakın tarihimize baktığımızda, zaman zaman hudutlarımızın çeşitli sebeplerle, çeşitli kişiler, 
gruplar ve örgütler tarafından ihlal edildiğini, giriş ve çıkışların güvenlik güçlerimizin oradaki var
lığına rağmen kontrol altında tutulmasının güçleştiğini, hatta bazan imkânsızlaştığını ve son za
manlarda bunun neredeyse sürekli bir hal aldığını görmekteyiz. 

Bilhassa son on yıldır, güneydoğu ve doğu hudutlarımıza, başta bölücü örgüt militanları ve 
muhtemelen onlarla işbirliği içinde olan eroin kaçakçısı örgütler giriş-çıkış yapmakta, güvenlik 
güçlerimize ve bölge halkımıza saldırarak katliamlar düzenlemekte, ayrıca bu bölgemizi, dünya 
uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kavşak noktası durumuna getirmektedirler. 

Bu grupların kullanmasına müsait olan giriş-çıkış'noktalarının tamamının tespiti, gerekli ted
birlerin alınması ve mevcut tedbirlerin yetersizlik sebeplerinin incelenmesi. 

Bölgeye aktarılan imkânların mevcut durumun olumsuzluğunu izah edecek kadar yetersiz olup 
olmadığı; eğer yetersizlik yok'ise, durumu izah edecek diğer faktörlerin araştırılması amacıyla bir 
Meclis araştırması yapılması acilen gereklidir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinde, önce Hü
kümete, sonra gruplara, sonra da önergedeki birinci imza sahibi milletvekili veya onun gösterece
ği bir diğer imza sahibi milletvekiline söz verilecektir. 

Süreler, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, imza sahibi milletvekili için 10 dakikadır. 

Şimdi, Hükümete söz veriyorum; buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. . 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda 
alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla, Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca Başkanlık Makamına vermiş olduğu Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önerge üzerine, Hükümet adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin de
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, verilen önergeyi incelediğimizde "Bilhassa son on yıldır, güneydoğu 

ve doğu hudutlarımıza, başta, bölücü örgüt militanları, onlarla işbirliği içerisinde olan eroin kaçak
çısı örgütler giriş-çıkış yapmakta, güvenlik güçlerimize ve bölge halkımıza saldırarak katliamlar 
düzenlemekte; ayrıca, bu bölgemizi, dünya uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kavşak noktası duru
muna getirmektedirler" denildiğini görüyoruz. 

Yine, bu araştırma önergesinde, bu terörist ve kaçakçıların kullanmasına müsait olan giriş-çı
kış noktalarının tamamının tespiti, gerekli tedbirlerin alınması ve mevcut tedbirlerin yetersizlik se
beplerinin incelenmesinin araştırılması istenmektedir. 

Diğer bir amaç da, bölgeye aktarılan imkânların mevcut durumun olumsuzluğunu izah edecek 
kadar yetersiz olup olmadığı, eğer yetersizlik yoksa, durumu izah edecek diğer faktörlerin araştırıl
masıdır, bu amaçla bu araştırma önergesi verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 3152 sayılı, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesiyle, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağla
ma görevi İçişleri Bakanlığımıza verilmiştir. Ayrıca, her türlü kaçakçılığın men ve takip görevi de 
Bakanlığımızın görevleri arasındadır. 

Kara sınırlarımız ve denizlerimizdeki mevcut duruma göz atmadan önce, acaba, neden, yasal 
olmayan yollardan giriş ve:çıkışlar yapılıyor; ülkemizde, bu tip sınır ihlalleri neden yapılmaktadır 
konusunu araştırdığımızda, bunun analizini yaptığımızda, en başta, yasadışı, kanlı bir örgüt olan 
PKK eğitim kamplarına katılım için çıkış ve eğitim sonu dönüşlerin burada rol aldığını görüyoruz. 
Yani, PKK militanları, bu noktalardan, eğitim amacıyla, zaman zaman yurtdışına sızmakta; eğitim
lerini tamamladıktan sonra da, yine, bazı zayıf noktalardan yurdumuza geri dönmektedirler. 

İkincisi, kaçakçılar tarafından, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı amacıyla kullanılmaktadır. 

Bir de, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın bir bölümünün yurtdışında çalışma istekleri, 
bu tip, yasal olmayan çıkışlara neden olmaktadır. 

Bir neden de, yeni bir hayat kurmak, iş bulmak amacıyla, yasal yollardan yurtdışına çıkama
yan -ki, hepinizin bildiği gibi, Avrupa ülkeleri vize uygulaması yapmaktadırlar- yasal yollardan bir 
türlü vize alamayan vatandaşlarımız, kanunsuz bir şekilde, bu, yasal olmayan, kaçak yolları dene
mektedirler. 

Bu konuyla ilgili olarak, geçtiğimiz yılın, yani 1995'in istatistik! rakamlarına bir göz attığımız
da; jandarma sınır birliklerince, 1995 yılında, giriş veya girişe teşebbüs suretiyle meydana gelen 
460; çıkış veya çıkışa teşebbüs suretiyle meydana gelen 40 sınır ve kaçakçılık olayına müdahele 
edildiğini görmekteyiz. Bütün bu giriş ve çıkışlarda 1310 sanık yakalanarak, yasal işlem yapılmak 
üzere adlî makamlara teslim edilmiştir. Bu, 1995'in rakamlarıdır. Aynı yıl; yani, 1995'te, deniz yo
luyla, yasal olmayan çıkış yapmak isteyen 870 kişi yakalanarak adlî makamlara teslim edilmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, izin verirseniz, kara sınırlarımızın mevcut durumunu bir incele
yelim. 3152 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre, jandarma teşkilatımız, Bakanlığımıza bağlı 
bir teşkilattır. İşte, bu jandarma teşkilatımız, kendi sorumluluğuna verilmiş devlet sınırlarının gü
venliğini korumak ve her türlü kaçakçılığa engel olmak görevleriyle yükümlüdür. Jandarma teşki
latımızın denetimindeki kara sınırlarımızın tamamı Ş51 kilometredir. Bunun, 390 kilometresi İran 
sınırı, 83 kilometresi Suriye sınırı ve 378 kilometresi de Irak sınırının tamamıdır. Geri kalan kara 
sınırlarımızda, Genelkurmay Başkanlığında, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından giriş ve çıkışların 
emniyeti sağlanmaktadır. Yani, burada, jandarma teşkilatının, giriş ve çıkış kontrolünü yaptığı ka
ra sınırlarımızın yekûn miktarının 851 kilometre olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu sınırlar jan
darma teşkilatımız tarafından korunmaktadır. 
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1993 yılında başlatılan, sınır birliklerinin yeniden teşkilatlandırılmasıyla ilgili çalışmalar so

nucunda, halihazırda, sınır koruması, Şırnak ve Van'da konuşlandırılmış 2 jandarma sınır tümeni 
ve bunlara bağlı 6 taktik jandarma sınır alayı, 13 jandarma sınır taburuyla sağlanmaktadır. Ayrıca, 
bu birlikler, Kara Kuvvetlerine ait 4 piyade taburu ve 3 topçu bataryasıyla takviye edilmişlerdir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; kara sınırlarının korunması, kaçakçılığın men, takip 
ve tahkikiyle ilgili olarak sürdürülen sınır fizikî güvenlik sistemi faaliyetlerine de ana hatlarıyla de
ğinmek istiyorum: 

1984-1985 yıllarında çıkarılan kararnamelerle, Suriye, Irak ve İran sınırlarında fizikî güvenlik 
sistemi kurulması kararlaştırılmıştır. Bu sistemin takip ve koordinasyonu görevi, başlangıçta İçiş
lerine verilmiş, 1989'da ise Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. Bu sistemin unsurlarından 
olan yol bölümü, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına; aydınlatma sistemi, Enerji Bakanlığına; 
tel engelleri, hudut taşlarının yerine konulması, gözetleme kulelerinin yapımı ve inşası ise Jandar
ma Genel Komutanlığına verilmiştir. 

1992 yılında, Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi 
değiştirilerek, sınır fizikî güvenlik sisteminin unsurları sabit olmaktan çıkarılmış, hafif zırhlı dev
riye araçları, elektronik ve termal gözetleme ihbar ve ikaz sistemleri ilave edilmiştir. 

1993 yılında, mevcut sisteme ilaveten, 23 üncü Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı bölgesin
de, Hamamboğazı-Siyahkaya arasındaki 9 kilometrelik bölümde tel engeller yapılmış, devriye yo
lunun inşası tamamlanmıştır; aydınlatma sistemi tamamlanmış, Yemişli7Habur Köprüsü arasında
ki takriben 9 kilometrelik bölümde çelik şerit inşası bitirilmiştir. Aynı yıl, Türkiye-Irak ve İran sı
nın için, 10 adet kara gözetleme radarı, 27 adet termal kamera, 134 adet gece gözlüğü, 56 adet zırh
lı araç tedarik edilmiştir. Şırnak ve Hakkâri İllerinde 60 kilometrelik yol ıslah edilmiş, 16 kilomet
relik yol da, bu amaçla, yeniden yapılmıştır. 

1994 yılında, 1993'te bitirilemeyen 76 kilometrelik yolun ıslahı yapılmış olup, Yüksekova, 
Şemdinli, Çukurca bölgelerinde 30 kilometrelik üçlü çelik şerit tesis edilmiştir; 33 adet termal ka
mera, 31 adet sabit tip projektör tedarik edilerek, sınır birliklerine tevdi edilmiştir. 

1995 yılında, yine bu bölgede, 21 kilometrelik yol inşası, 60 kilometrelik yol ıslahı yapılmış
tır. 89 kilometrelik üçlü çelik şerit tel engeli bu kritik bölgeye yerleştirilmiştir. Ayrıca, 43 adet ter
mal kamera, 35 adet zırhlı araç, 100 adet gece görüş gözlüğü, 100 adet gece görüş dürbünü sınır 
birliklerine verilmiştir. 

1996 yılına baktığımızda -yani, bu yıl- 136 ton çelik şerit tel çekilmesi, 17 adet termal kame
ra alınması, 156 kilometrelik devriye yolu inşaatına başlanılması planlanmıştır. Yol ıslahı kapsa
mında, 2 adet dozer, 2 adet greyder, 2 adet damperli kamyon, 1 adet ekskavatör alınması işlemle
rine başlanılmıştır. 

Daha önce arz ettiğim gibi, jandarma sınır birliklerince, 1995 yılında, sınırlarımızdan yasal ol
mayan yollardan giriş ve çıkışa teşebbüs eden 1 310 sanık yakalanmıştır. Bu sanıklar, adlî makam
lara teslim edilmişlerdir. 

Müdahale edilen bu olaylarda, gümrük ve tekel kaçakçılığına konu, rayiç değeri 43 milyar li
ra olan mal ve değeri 512 milyar lirayı bularî53 241 kesim hayvanı ele geçirilmiştir. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığına konu dört olaya müdahale edilerek 2 sanık uyuşturucu ka
çakçılığından dolayı yakalanmıştır. 

Ayrıca, silah kaçakçılığına konu onbir olaya müdahale edilerek, 29 sanık yakalanıp adlî ma
kamlara teslim edilmiştir. 
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kilometrelik sınır kesiminde, 1993 yılından bugüne kadar, 243 kilometre yol inşası ve ıslahı, 42 ki
lometre tel engeli, 161 kilometre çelik şerit tel üstüvane engeli yapılmış; ayrıca, 10 adet kara gö
zetleme radarı, 103 adet termal kamera, 122 adet zırhlı araç, 644 adet gece görüş gözlüğü, 326 adet 
gece görüş dürbünü, 69 adet sabit tip projektör temin edilerek sınır birliklerine teslim edilmiştir. 

Tabiî ki, ülkemizin coğrafî konumu, kara sınırlarımızdaki fizikî engellemenin zorluğu ve yük
sek maliyeti bilinen bir gerçektir. 

Bugüne kadar alınan tedbirlerin yeterli olduğunu söylemek yanlıştır. 
En önemli sorun, gerekli mobil araçların ve diğer araç ve gereçlerin alınabilmesi için genel 

bütçeden yeterli kaynak ayrılamamış olmasındandır. Örneğin, 1996 yılı için, Maliye Bakanlığımı
za, Jandarma Teşkilatımız için önerdiğimiz 115 trilyon lira, Yüce Meclise ancak 56 trilyon olarak 
yansıtabilmiştir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, umuyorum ki, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerin
de gerekse Genel Kurulda, Jandarma Genel Komutanlığımız için ayrılan bu ödeneğin artırılması 
için bütün milletvekillerimiz yardımcı olacaklardır. 

Yine, verilen önergede olmayan, ama, bu fırsattan istifade ederek sahil güvenlikle ilgili söyle
mek istediğim birkaç sözüm var: 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Bugün, kıyılarımız ve karasularımızda, son de
rece yetersiz araç. ve gereçlerle görev yapmaktayız. Sizeçarpıcı bir misal vereyim; Bugün, Türki
ye Cumhuriyetinin karasularında ve kıyılarındaki müessiriyet oranı yüzde 5'tir; yani, biz, ancak 
yüzde 5 sahaya hâkimiz. Bunun ana sebebi; yeterli gemilerimizin, deniz uçaklarımızın ve botları
mızın bulunmaması; mevcutların da bu geniş sahayı kontrol edememesidir. 

Bugün, Sahil Güvenlik güçlerimize 1996 yılı bütçesinde öngörülen para 16 trilyon liradır; 
ama, 1996 yılı bütçesinde Maliye Bakanlığımızın ayırabildiği pala 1,3 trilyon liradır; eğer, bu ko
nu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, yine, demin arz ettiğim Jandarma bütçesiyle ilgili 
rakamlarda olduğu gibi, Yüce Meclisin değerli üyelerinin katkılarıyla bu rakamları artırabilirsek, 
gerek kara sınırlarımızda gerekse deniz sınırlarımızdaki etkinliğimizi o ölçüde artırmış olacağız. 

Değerli milletvekilleri, yıllardır terörle boğuşuyoruz. Bütçemizin ve kaynaklarımızın büyük 
bir bölümü, bu terör belasıyla uğraşmaya sarf ediliyor. İşte, sınır güvenliği de bunun bir parçasıdır. 
Ben, değerli arkadaşım Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının verdiği bu önergede belirtilen hu
suslara, yani, hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirlerin araştırıl
ması hususuna, Hükümet olarak olumlu baktığımızı ifade etmek istiyorum; biz, bu önergeye olum
lu bakıyoruz. Bu önergeyi verdikleri için de, bu arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bütçe görüşmele
rinde, gerek Sahil Güvenlik gerekse Jandarma Genel Komutanlığımız bütçesine olumlu katkıda bu
lunacaklarını ümit ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şu ana kadar, DSP Grubu adına Sayın Ali Ilıksoy, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Yılmaz Ateş söz istemişlerdir. 
DSP Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Ilıksoy; buyurun efendim. (DSP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Ilıksoy, süreniz 20 dakikadır. 
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letvekilleri; bağımsızlığımızın ve ülke bütünlüğümüzün korunması açısından hudutlarımızın gü
venliğinin sağlanması amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını içeren önerge nedeniyle söz almış 
bulunuyorum. Demokratik Sol Parti Grubu adına ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, 6 bin kilometre deniz sınırı, 2 753 
kilometre kara sınırı olan ve Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması nedeniyle strate
jik önemi haiz bir ülkedir, Suriye'yle 877 kilometre, Irak'la 331 kilometre, İran'la 454 kilometre, 
Sovyetler Birliğiyle 610 kilometre, Bulgaristan'la 269 kilometre, Yunanistan'la 212 kilometre kara 
sınırımız mevcuttur. 

Sınır bölgeleri, çeşitli amaçlarla, ülkenin diğer kısımlarından farklı bir hukukî statüye tabidir
ler. Devletin, ülkesel egemenliğinin sonucu olarak, sınır bölgelerinde de egemenlik hakkı doğaldır, 
vardır. Sınır bölgelerinin güvenlikleri, iki ülke arasında düzenlenen antlaşmalarla sağlanmaktadır. 
Bu durum, bölgenin niteliğine göre, zaman zaman farklı şekiller arz etmektedir. Yine, sınır güven
liği konusunda, ülkeler, kendi iç hukuklarında da düzenlemeler yapmaktadırlar. Ayrıca, sınırdaş ül
kelerle, sınır ve iyi komşuluk antlaşmaları ve buna dair görüşme ve protokollerle, sınır bölgeleri
nin güvenliğinin sağlanması yoluna gidilmektedir. 

Sınır bölgesinin güvenliği iki ülkeyi ilgilendirdiğinden, sınır bölgesinin hukukî rejimi de do
ğal olarak ortak hükümlerle belirlenmektedir. Ülkemiz de, komşu ülkelerle yaptığı sınır antlaşma
ları ve diğer antlaşmalarla, sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. 

Bü anlamda, örneğin; Suriye ile 30 Mart 1926 tarihli dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ve ay
nı ülkeyle 23 Haziran 1939 tarihli toprak sorunlarının kesin olarak çözülmesine ilişkin antlaşmalar, 
Irak ile 5 Haziran 1926 tarihli sınır ve iyi komşuluk ve 29 Mart 1946 tarihli dostluk ve iyi komşu
luk antlaşmaları, Sovyetler Birliğiyle 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1926 tarihli Kars 
Antlaşmaları, İran ile 27 Mayıs 1937 tarihli antlaşma ve diğer komşu ülkelerle yapılan antlaşmalar 
ve sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik protokoller de mevcuttur. 

Sınırlarımızın korunmasına ilişkin bu düzenlemelere bağlı olarak, sınırlarımızın fizikî güven
liğinin sağlanması için de gerekli önlemler alınmaktadır. Bunlar, sınır bölgelerinin belirlenmesi, 
işaretleme gibi çalışmalardır. Bu çalışmalar -Sayın Bakanım "1989'a kadar" dedi; ama, bizim edin
diğimiz bilgilere göre- 1990 yılına kadar İçişleri Bakanlığının sorumluluğundayken, 1990 yılından 
itibaren Millî Savunma Bakanlığının sorumluluğuna devredilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği üzere, ülkemiz son yıllarda bir terör hareketiyle karşı 
karşıyadır. Terör faaliyetlerinde bulunanların yuvalandığı, eğitim gördüğü yerler -Sayın Bakanımı
zın da izah ettiği üzere- özellikle Bekaa Vadisidir. Bu nedenle, Suriye ve Irak sınırımız büyük bir 
önem arz etmektedir; çünkü, bilindiği üzere, Bekaa'dan sonra, özellikle Körfez Harekâtı sonrası 
Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğundan faydalanan PKK, o bölgeye yerleşmiştir. 

Bu nedenle, özellikle son yıllarda ülkemizde artan terör eylemlerinde kullanılan teröristlerin 
yurtdışında eğitim gördükleri ve ülkemize sızmak suretiyle kanlı eylemler gerçekleştirdikleri hepi
mizin malumudur. Bu eğitimlerin, özellikle, Suriye'nin denetiminde bulunan Bekaa Vadisi ile, Kör
fez bunalımı sonrasında bir otorite boşluğunun oluşturulduğu Kuzey Irak bölgesinde yapıldığı bi
linmektedir. Bu sebeplerle, sınır ihlallerinin, özellikle Suriye ve Irak sınırlarında yaşandığını gör
mekteyiz. Bu iki ülkeyle olan sınırlarımızda, son yıllarda, fizikî güvenlik açısından önemli çalış
malar yapılmıştır. 
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Suriye sınırında, önceleri, kaçakçılığın ve diğer ihlallerin önlenmesi bakımından, 1957-1959 

yılları arasında, sınır hattında gerekli kamulaştırmalar yapılmak suretiyle, mayın tarlalarının oluş
turulması ve bu suretle, güvenliğin sağlanması yönüne gidilmiştir. Ancak, zaman içerisinde, gerek 
doğal afetlerin gerekse sınır ihlallerini gerçekleştiren kaçakçıların veya bölücü örgüt üyelerinin ya
rattığı tahribat sonucu, bu güvenlik önlemleri, önemini büyük ölçüde kaybetmiş; bu nedenle, yeni 
güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir. 

Suriye ve Irak sınırlarında, sınır güvenliği için, sınır işaretleri, mayın tarlaları, mayın ikaz te
li, iz tarlası, gözetleme kulesi inşası, devriye ve irtibat yolu inşası; elektronik ve termal cihazlar 
kapsamında olmak üzere, termal kamera, gece görüş gözlüğü, gece görüş dürbünü, kara gözetleme 
radarları, zırhlı araçlar ve sair malzemenin alınması için önemli harcamalar yapılmıştır. 

1990 yılına kadar-İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğu dönemde-yaklaşık 28,7 milyar TL'nin 
harcandığı; 1991 yılı için 10 milyar, 1992 yılı için 40 milyar ödeneğin tahsis edilmiş olduğu; 1993, 
1Ş94 ve 1995 yıllarında ihtiyaç duyulan toplam 3 trilyon 248 milyar TL'nin tamamının bütçelen-
miş olduğu ve harcandığı; buna rağmen, Suriye ve Irak sınırlarımızda, tam anlamıyla, fizikî güven
lik sisteminin tamamının teşekkül etmediği de bilinmektedir. Bu projenin tamamlanması veya re-
alize edilmesi için gerekli ödeneğin -Sayın Bakanın da belirttiği üzere- şimdiden bütçelenmesi ge
rekmektedir. 

Tüm bunlara rağmen, zaman zaman Suriye sınırında meydana gelen sınır ihlallerinde, Suri
ye'nin, sınırın kendi tarafında olan bölgesinde etkili güvenlik önlemi almaması ve ülkemizle, sü
rekli, Hatay ve su konusunda sorun çıkaran anlayışı ve bir anlamda, terörizme ve terörist faaliyet
lere göz yumması veya teşvik etmesinin de etkili olduğu bilinmektedir. Oysa, Suriye ile imzalanan 
antlaşmalara göre, taraflar, karşılıklı olarak, ülkelerin güvenlik ya da rejimlerine karşı hareketlerin 
hazırlanması veya gerçekleştirilmesini önlemek için gerekli bütün önlemleri alacaklarını -yukarıda 
belirttiğim antlaşmalarla- bağıtlamışlardır. Sayılan nedenlerle, zaman zaman, sınır ihlalleri oluyor
sa da, özellikle bu sınırlarımızın, Genelkurmayın denetiminde olan Jandarma veya Kara Kuvvetle
rine, daha doğrusu Silahlı Kuvvetlerimize ihale edildiğini ve Silahlı Kuvvetlerimizin de, ülkemizin 
her yerinde, sınıf için gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bilmekteyiz. Bu nedenle, Silahlı Kuv
vetlerimizin bu yöndeki çabalarının akim bırakılmaması gerektiği kanısındayız. 

Irak sınırımızda da sınır ihlallerinin gerçekleştiği bilinmektedir. Bunun asıl sebebi, Körfez kri
zi sonrası Irak'ın kuzeyinde oluşturulan bir bölge, yani, otorite boşluğu taşıyan bölgedir ve PKK'nın 
da bu bölgeye -Bekaa'dan sonra- yerleşmesidir. Yine, bu sınırımız, çok dağlık ve engebelik, sarp 
bir arazi yapısından meydana gelmektedir. Bu nedenle, zaman zaman, PKK'nın^eğitim gördüğü 
Kuzey Irak'ın kuzeyinden ülkemize sızdığı da bir vakıadır; ancak, bunda, güvenlik kuvvetlerimizin 
değil, sınırın sarp ve engebeli bir yapıya sahip olmasının rolü büyüktür. Aksi halde, biz, sınırları
mızı boş bırakmış olacağız ki,'bu doğru değildir. 

Hatta, zaman zaman, bu konuda, Silahlı Kuvvetlerimizin, ülke güvenliği için, sınır,ötesi hare
ketlere giriştiği de bilinen bir vakıadır. Bunları da sık sık tekrarladığımızı göz önüne alırsak, Silah
lı Kuvvetlerimizin bu yönde çaba gösterdiği ve herhangi bir güvensizliğe neden olmadığını da ifa
de edebiliriz. Hatta, bunun için, özellikle bu bölgedeki sınırımızın sarp ve engebeli araziden Öne 
alınmak suretiyle geçici bir hattın oluşturulması gerektiği kanısındayız. Zaman zaman yaptığımız 
sınır hareketleriyle Avrupa'yı veya diğer ülkeleri karşımıza alacağımıza, bölgede oluşan boşluktan 
da yararlanmak suretiyle bir tampon bölgenin oluşturulması ve bunun için ön çalışmanın yapılma
sı gerektiği kanısındayız. 

İran sınırında da kaçakçılık faaliyetleri veya terörist sızmaların vuku bulduğu doğrudur. İran 
da, sınırın kendi tarafında, üzerine düşen güvenlik gereklerini yerine getirmediği için, zaman 
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zaman sızmaların olduğu doğrudur. İran da, kendileriyle yapılan sınır antlaşmalarına ve sınır gü
venliğine ilişkin protokollere, zirve görüşmelerine sadık kalmamıştır. Zaman zaman -basından ta
kip ettiğimize göre- bazı radikal dinci gruplara mensup teröristler ile PKK'lı teröristlerin burada 
eğitim gördüklerine dair haberlere de sık sık rastlamaktayız; bunun en son örneği, İrfan Çağırıcı 
olayıdır. Bu konuda şu anda bir şey söylemek doğru değildir; ama, İran'ın, radikal dinci grupların 
ve PKK'nın arkasında olduğu artık doğrulanmıştır, kanıtlanmıştır diyoruz. Bu nedenle, özellikle re
jim açısından tehlike arz eden İran ile ilişkilerimizin -özellikle bu olay somut şekilde karara bağ
landıktan sonra- yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız. 

Sovyetler Birliğiyle olan sınır bölgemizde, Sovyetler Birliğinin dağılmasından önce, Sovyet
ler Birliğinin kendi rejimini koruma yönündeki çabalan ve sınırı etkili bir şekilde koruması ve bi
zim de silahlı kuvvetlerimizin üzerine düşen vecibeleri yerine getirmesi nedeniyle, pek önemli bir 
sorun yoktu. Ancak, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, bağımsız birer devlet olan Ermenis
tan ve Gürcistan'la sınırdaş olduk. Gürcistan'ın bağımsızlığını kazanması ve Ermenistan ile Azer
baycan arasındaki savaş nedeniyle bu bölgedeki sınırımızda da zaman içerisinde bir otorite boşlu
ğu meydana gelmiştir. Ayrıca, ekonomik yönden sıkıntı içerisinde bulunan bazı Bağımsız Devlet
ler Topluluğu ülke vatandaşlarının, geçimlerini sağlamak amacıyla, bir anlamda, kaçakçılığı mes
lek edinmeleri ve ülkelerinden yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılması, ülkemize, yoğun bir tra
fik akışına neden olmuştur. Ayrıca, bazı Asya ülkelerinde üretilen uyuşturucu maddelerin Avrupa 
ve Amerika'ya şevkinin, bu sınırlarımız üzerinden yapıldığı da bilinmektedir. Bu nedenle, gerek bu 
sınırımızda gerekse diğer sınır kapılarımızda yeteri kadar teknik malzemenin ve personelin bulun
durulması gerektiği kanısındayız. 

Yunanistan ve Bulgaristan sınır bölgelerinde, gerekli güvenlik önlemlerinin bulunduğu; ancak, 
Meriç Nehri vasıtasıyla münferit bazı geçişlerin olduğu da bilinmekte; ancak, bu, önemli bir yekûn 
teşkil etmemektedir. Son yıllarda, rejim değişikliği nedeniyle, Doğu Avrupa ülkelerinden -Bul ga

f t a n ve Romanya'dan- ülkemize gelen insan sayısı önemli ölçüde artış göstermiştir. 'Buna bağlı 
olarak, bazı kaçakçılık hadiseleri de olmaktadır. Bunun dışında, önemli bir sınır ihlalinin, özellik
le bu bölgemizde olmadığı kanısındayız. 

Sonuç olarak, ülkemizin bütün sınırlarında, gerekli güvenlik önleminin alındığı ya da bu ko
nuda azamî gayretin gösterildiği anlaşılmaktadır. Güvenlik önlemi alınmasını engelleyen bir yasa 
hükmü -yasal düzenleme- olmadığı gibi, güvenlik için mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin can-
siparanc yürütülen gayretlerinin akim bırakılmaması ve özellikle bu hassas dönemde morallerinin 
zayıfl atıl maması için, bu konuda bir Meclis araştırması açılmasına gerek olmadığı kanısındayız. 
Ancak, sınırkapılarının, personel, teknik donanım açısından güçlendirilmesinin gerekli olduğu ve 
özellikle, 53 üncü Hükümetin bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi ve konuyu bu açıdan ele al
ması gerektiği kanısındayız. 

Yüce Meclise, Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ilıksoy. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş; buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 

CHP GRUBU ADINA YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, Başkanlık Divanının Sayın 
Üyeleri, sayın milletvekilleri; hepinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin iç güvenliğinden, dış politika, ekonomik kal

kınmışlık, turizm, güvenlik ve demokratikleşme sorunlarına varana kadar, daha pek çok sorunumu
zu içerisine alan sınır güvenliği konusunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışma olanağı sağ
layan sayın milletvekillerine, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclisimizin, Türkiye'nin tüm sorunlarını hiçbir tabuyu kabul etmeden tartışan ve sade
ce tartışmakla kalmayan, günün ihtiyaçlarına yanıt veren, geleceğimizi demokrasi içerisinde çağ
daşlaşmaya götüren çözümler üretmesini diliyorum. Böyle kararlı ve üretken bir parlamentonun, 
Türkiye'nin sorunlarının çözümüne ve itibarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. . 

-•• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; terörün, bütün dünya ölçeğinde tartışıldığı sırada ve son 
olarak da Mısır'da toplanan terörle mücadele zirvesinin hemen ardından, Yüce Meclisimizde, sınır 
güvenliğimiz konusunun tartışılması da ayrı bir önem arz etmektedir. Türkiye'nin sınır güvenliği 
sorununu, hükümetler üstü, iç politika üstü görmek durumundayız. Sorun, tek başına bir dönemin, 
bir başbakanın, bir genelkurmay başkanının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorunu değildir veya bir 
başka deyimle, bir dönemin, bir başbakanın, bazı bakanların, bazı genelkurmay başkanlarının ye
terliği veya yetersizliği sorunu da değildir. Bu alanda meydana gelen gelişmeler, yapılan yasal dü
zenlemeler incelendiğinde, sorun, bütün devasa boyutlarıyla ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'nin sınır güvenliği bir bütündür; deniz, hava, kara sınır güvenliğini bir bütünlük için
de görmek durumundayız. Ancak, uzun yıllardan beri, özellikle Suriye, Irak, İran'la kara sınırları
mızda meydana gelen olaylar, bu sınırlarımıza âdeta terörist adayı ihraç eden, terörist ve kaçakçı 
ithal eden bir konuma getirmiştir, bir görüntü vermiştir. 

Sınır güvenliği denince de, sınırlarımızda alınması gereken önlemler hep önplana çıkmıştır. 
Kevgire dönen bu sınırlarımız, özelliği nedeniyle, 1956 yılından 1988 yılına kadar Jandarma Ge
nel Komutanlığı tarafından korunmuştur. 1988 yılında dönemin hükümeti, Jandarma Genel Komu
tanlığının, tek başına yeterli olamayacağı inancına vararak, bu sınırlarımızın bir bölümünün Kara 
Kuvvetlerimiz tarafından korunmasını sağlayan kanun tasarısını Yüce Meclise getirmiş ve yasal-
laşmasım sağlamıştır. 

Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülürken, dönemin Sosyâldemokrat Halkçı Par
ti Grup Sözcüsü Sayın Erol Ağagil'in, bundan sekiz yıl önce söylediği sözler, Sayın İçişleri Baka
nımızın, olayı, sadece tek boyutuyla, bütçedeki yeterli kaynağın ayrılmayışına bağlamasının da pek 
doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Sayın Erol Ağagil şunları söylemektedir: "Ben, sayın millet
vekillerine hatırlatmak isterim. Biz,1985,1986, 1987 ve 1988 bütçelerine doğu ve güneydoğu ille
rinin sınırlarının korunması için, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine trilyonlara varan, trilyon
ları aşan para koyduk. O zaman, bu zafiyetlerin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde giderile
bileceği aynı hükümet tarafından kabul edilmiş ve böyle bir tasarı getirilmişti. Dört sene Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bizden, 2 trilyona varan para istediler ve aldılar. Ne için aldılar bu parayı? 
Doğu ve güneydoğu sınırlarının boydan boya tel örgüyle çitlendirilmesi için aldılar. Ne için aldı
lar? Boydan boya aydınlatma için aldılar. Ne için aldılar? Temizlenmiş ve yeniden mayınlanmış, 
haritaları yeniden hazırlanmış bir hale getirmek için aldılar. Ne için aldılar? Hudut bölgelerinden 
belli bir açıklıktaki arazi kesimini istimlak ederek, temizlemek suretiyle, buraların Jandarma Genel 
Komutanlığınca daha sağlıklı güvenceye alınması için aldılar; nöbetçi kulübelerinin sıklaştırılması 
ve bunların telekomünikasyon sistemlerinin modernize edilmesi için aldılar." 

Dört senedir 2 trilyona varan bütçenin, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulüyle, Jandarma 
Genel Komutanlığına verilen bu paralarla yapılan yatırımların seviyesi nedir diye, bundan sekiz yıl 
önce sorulmuş, ama bugüne kadar da bu soruya sağlıklı bir yanıt verilememiştir. 
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Sayın milletvekilleri, gazetelere de baktığımız zaman "Irak sınırı mayınlanıyor; sınır kontrolü 

tamam; kilometresi bir milyara sınır güvenliği; sınıra mehmetçik duvarı örüyoruz; sınıra kameralı, 
havanlı koruma; Irak, üçlü sınır güvenliği anlaşmasına hazır; Kuzey Irak'ta güvenlik kuşağı; Irak 
ve İran sınırları havadan gözetlenecek" başlıklarını görürüz. 

Sayın milletvekilleri, bu "cek" li, "cak" lı başlıkların ötesinde, bazı savunma bakanlarının "sı-. 
nırlarımızın güvenliği yeterli" şeklindeki ifadelerine rağmen, sınırlarımız, maalesef yeterli bir gü
venliğe kavuşturulamamıştır. Sınır güvenliğinin sağlanamaması da, maalesef sadece sınırlarımızın " 
fizikî olarak ihlaliyle kalmamış, ekonomiyi, iç barışı sürekli zedeleyen ve içeride oluk oluk akan 
kanı besleyen en önemli faktör olmuştur. 

Peki, yanlış nerede yapılmaktadır; yeni oluşan uluslararası yapı içerisinde, artık, daha geniş bir 
coğrafyada barış ve güvenlik sorunlarıyla uğraşan ve uğraşmak durumunda da olan bir Türkiye, 
kendi sınır güvenliğini neden gereği gibi koruyamamaktadır? Sanırım, bunlar, yanıtlanması gere
ken temel sorulardır. Bu soruların yanıtı da, kanımca, dünyada yükselen değerler statüsüne sokul
mak istenen köktenırkçı, köktendinci akımlarda ve Türkiye'nin bölgedeki statüsü, konumu, kültü
rel yapılanmalar, iç güvenlik birimlerinin yapılanmasına kadar, sorunlarımızın irdelenmesi ve sağ
lıklı yapılan bir durum değerlendirmesinde yatmaktadır. 

Son yıllarda güçlenen köktenırkçı, köktendinci akımlar, çağdaş dünyada, sadece itibar gördük
leri ülkeleri değil, bölgelerini de kan gölüne çevirmiştir. Yalnız bölgelerini kan gölüne çevirmekle 
kalmamış, dünya barışını da tehdit eden en önemli faktör konumuna gelmiştir. Türkiye de, bu çağ
dışı akımların en itibarlı, hatta, yükselen değer olarak kabul eden bölgeülkelerinin odak noktasın
da yer almaktadır. Bu bölgede, Türkiye, ne ırkçılığa ne de köktendinciliğe prim vermemek duru
mundadır ve çok önemli karşı önlem almak durumundadır. 

Zaman zaman askıya alınmış olsa da, demokrasiyi kendisine bir yaşam biçimi olarak kabul 
eden Türkiye, bölgenin tek demokratik ve laik ülkesidir. Değişik etnik kökenli vatandaşlarını, yıl
lardır barış ve kardeşlik içerisinde yaşatan Türkiye, çağdaş, ilerici, Müslüman bir ülke olmakla, to
taliter, gerici İslam ülkelerinin de, maalesef, boy hedefi olmuştur. 

Türkiye, laiklik ile Müslümanlığı, Kürt ile Türk'ü, Alevî ile Sünnîyi, Laz ile Çerkezi bir arada 
bir ulus kavramı içerisinde yaşatan bir ülkedir. Bu güzellik, çok az demokratik ülkede görülebilen 
ve yaşatılabilen bir çağdaşlık olgusudur. 

Sayın milletvekilleri, iktidarların siyasal anlayışları gereği, iç güvenlik birimlerine, özellikle 
de polise yüklenen baskıcı görevler, halkın iç güvenlik örgütüne yönelik saygı ve güveninin sarsıl
masını da önemli ölçüde etkilemiştir. Böylesine hassas bir bölgede olan ülkemiz, özellikle, Suriye, 
Irak, İran sınırlarını, acilen, nasıl yol geçen hanı olmaktan kurtarabilir, diğer sınırlarını da, olası, 
benzer olumsuz gelişmeler karşısında nasıl koruyabilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sınır güvenliğimiz, tek başına ne teknik, ne de tek başına sosyal önlem
lerle çözümlenebilecek niteliktedir. Teknolojik, ekonomik ve sosyal Önlemleri bir bütün haline ge
tirmek gerekmektedir. O nedenle, geçmiş dönemlerde bir ideoloji çerçevesinde yapılandırılması 
sağlanmaya çalışılan iç güvenlik örgütü yenileştirilmeli, çağdaşlaştırılarak, önce toplumun tüm ke
simleri tarafından güven duyulan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Böyle bir iç güvenlik kurumu, sa
dece, can, mal ve kamu düzeninin değil; aynı zamanda, laik cumhuriyetin, özgürlüklerin, demok
ratik hakların kullanımının, hukukun üstünlüğünün, toplumu örgütleme girişimlerinin, bireyi yü
celten çağdaş değerlerin ve çağdaşlaşma sürecinin de güvencesi olacaktır. İç güvenlik örgütünün 
görevlerinin gereği olan maddî ve manevî imkânlara kavuşturulması da örgütün verimliliğini ve 
saygınlığını artıracaktır. 
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Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz, eğitimden sanayileşmeye kadar ve bölge halkı, kendi ge

leceğini güvencede gören bir sisteme mutlaka kavuşturulmak durumundadır. Demokrasi, bu bölge
de de tüm kurumlarıyla işletilmelidir. Yöre halkı, olağanüstü yönetimlere mahkûm edilmemelidir. 
Bölge halkı, yaşlısından gencine kadar, sadece kan ve gözyaşı getiren radikal, ırkçı ve dinci akım
lara karşı eğitilmeli, bilinçlendirilmclidir. 

Türkiye, sınır güvenliğini komşularının iyi niyetine emanet etmemelidir. "Yurtta barış dünya
da barış" ı, evrensel bir söyleme ve etkinliğe kavuşturan Türkiye, barışı korumada gösterdiği ka
rarlılığı, sınırlarını korumada da daha etkin bir şekilde göstermek durumundadır. Türkiyeliyi kom
şuluk ilişkilerini istismar eden ülkelere karşı, uluslararası her platformda, gerekli mücadeleyi ka
rarlılıkla vermek durumundadır. Sınırlarında yeterli önlemleri, tedbirleri alamayan Türkiye, her yıl 
bütçesinin üçte birine yakın bir rakamı güneydoğuya silah, mermi, bomba olarak tüketmesine rağ
men, maalesef, akan kanı da durduramamaktadır. O nedenle, geçmiş hükümet dönemlerinde, Dı
şişleri Bakanlarımız ile Bakanlık mensuplarının büyük katkılarıyla, getirilmesi yolunda belirli bir 
aşama katedilen ve sınırda hareket halindeki bir tavşanı bile tespit ve imha edecek kadar gelişen 
teknoloji, bir an önce Türkiye'ye de getirilme durumundadır. 

Gerekli önlemleri almanın verdiği kendine güvenle yeni sınır kapıları açılmalıdır. Bu sınır ka
pılarının çevresinde, komşu ülke vatandaşları arasında sınır ticareti geliştirilmelidir. 

Ülkemize çağdışı yönetimleri ihraç etmede etkili çalışmalar yapan komşu ülkeler için de, Tür
kiye, laikliği ve demokrasiyi halka anlatacak hareketlere destek vermelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk kamuoyunun gündeminde, medyada, sınır güvenli
ğimizi yakindan ilgilendiren bir konu uzun süreden beri yer almaktadır. Elbette ki, bağımsız yargı 
kararıyla hüküm giyene kadar, her sanığın, iddia edenler kadar suçsuz olduğuna inanıyoruz. An
cak, Türkiye'nin sınır güvenliğini çok ciddî bir şekilde tehdit eden, hatta Türkiye'deki rejimi de teh
dit edecek kadar ileri boyutlarda, bir komşu ülkemizle -adı gazetelere yansıdığı için, vermemizin 
de hiçbir sakıncası yok- İran ile sınır ilişkilerimizin çok ciddî bir şekilde gözden geçirilmesi gerek
mektedir. Basına yansıdığı kadarıyla, medyaya yansıdığı kadarıyla, bu sanığın kendi ses bantların
dan yansıdığı kadarıyla, bu komşu ülkemizin, Türkiye'deki demokratik ve laik düzeni yıkmaya yö
nelik çok ciddî hareketler içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. O nedenle, belirli konularda, i be
lirli haftalar nedeniyle, sık sık Meclis kürsüsünde bilgi veren Hükümetimizin, özellikle İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarımızın, bu komşu ülkeyle olan ilişkilerimizin de zedelenmemesi için, konunun 
gerçek yüzünün ne olduğunu aydınlatmak gibi bir görevi vardır. Eğer, bu konuda, devlet arşivin
de, devlet raporlarında bu çok ciddî bilgiler sabitse, bunlar tespit edilmişse, Hükümetin, bu konu
da "üzerine düşeni yapması lazım. Sadece, ticarî ilişkilerimiz var diye, Türkiye'deki terörü besleme
nin hiçbir mantığı olmadığı bu ülkeye anlatılmalıdır; çünkü, sevgili milletvekilleri, söz edilen, id
dia konusu olan husus, Türkiye'nin geleceğiyle çok yakından ilgilidir. Türkiye'nin aydınlık gelece
ği olan -gazeteciden, bilim adamına kadar-aydınlarımıza yönelik, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bah
riye Üçok, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy gibi gazeteci ve bilim adamı suikastları -çok istenme
sine rağmen- maalesef, bugüne kadar aydınlatılamamıştır. Aydınlatılamamasının temel sebebi ola
rak da, öteden beri, hep, bir komşu ülkeden beslenen terör gösteriliyordu. Bu olay da, bir sanık tara
fından, günlerdir, gazetelerde, televizyonlarda, boy boy yer almış* neredeyse, dizi haline gelmiştir: 

Bu konuda, İçişleri Bakanlığında bir raporun olduğu da söyleniyor; bu, gazetelere de yansıdı. 
Eğer, bu konu, iddia edildiği gibiyse, Sayın İçişleri Bakanımızdan veya Dışişleri Bakanımızdan, bu 
konudaki gerçek değerlendirmenin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz; çünkü, hiçbir özgürlük veya 
hiçbir komşuluk ilişkisi, bir gazeteciler ordusunun katledilmesine varacak kadar saygıdeğer değil
dir, hayatî değildir. Türkiye, bir sınır ilişkisi, bir iyi komşuluk ilişkisi gözetiyoruz diye, bilim 
adamlarının birtakım çevreler tarafından katledilmesine göz yummamak durumundadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, Grubumuz, sınırlarımızın güvenliği konu

sunda alınan ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla, Meclisimizin bir araştırma yap
masını sağlayacak bu önergeye olumlu oy verecektir. . 

Beni dinlediğiniz için, tekrar, siz sayın milletvekillerine, Başkanlık Divanının sayın üyelerine 
ve Sayın Başkana sevgi ve saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

DYP Grubu adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda 
alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla vermiş oldukları, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önerge hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere yüksek 
huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisimizi saygıy
la selamlıyorum ve ayrıca, geçen hafta trafik kazası geçirerek bizleri derinden üzen, değerli karde
şimiz Aydın Menderes Beyefendiye, acil şifalar diliyorum; dualarımız kendisiyle birliktedir. 

Sayın milletvekilleri, son on yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle, güvenlik konuları, kamu
oyunda, her zaman, en önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. Bu nedenle de, hudutlarımı-' 
zın güvenliği ve bu konuda alınan ve alınması gereken tedbirler de kamuoyunu zaman zaman meş
gul etmiştir. Bu ilgi -başında çıkan yazılar dikkate alınmak suretiyle- yapılan bir araştırmaya göre, 
1991 ve 1992 yıllarında yoğunlaşmış; ancak, 1994 yılından itibaren de aynı ağırlıkta devam etme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sonuç tesadüfi değildir. Kara hudutlarımızda -özellikle, Suriye, Irak 
ve İran bölümünde- terör olaylarını önlemek amacıyla, alınan tedbirlerde çok ciddî şekilde artış ol
muştur. Bu konuda ayrıntılara değinmeden önce, zannederim, meselenin hukukîyetine temas etmek 
uygun olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek malumlarınız olduğu üzere, kara sınırlarımızın korunması, 
16.7.1956 tarih ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılı
ğın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanun uyarınca, Jandarma Genel 
Komutanlığı vasıtasıyla ifa edilmekte iken, 10.11.1988 tarihinde kabul edilen 3497 sayılı Kara Sı
nırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve bu Komutanlık tarafından tefrik edilen birliklerle, bu birliklerin emrine veya des
teğine verilen birliklerce yerine getirilmesi benimsenmiş ve uygulamaya, bu tarihten itibaren, Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan protokol çerçevesin
de aşamalı olarak geçilmiştir. 

Bu uygulamada bugünkü durum şöyledir: Sözünü ettiğimiz 1Q. 11.1988 tarihli ve 3497 sayılı 
Kanunun "Doğu ve güneydoğu sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca fiilen devralınıncaya kadar, 6815 sayılı Kanundan doğan görevlerin 
Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmesine devam edilir" şeklindeki hükmü gereğince, 
İran sınırının 390, Suriye sınırının 83 ve 378 kilometrelik Irak sınırının tamamı, yani toplam 851 
kilometrelik kara sınırlarımızın güvenliği, korunması, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görevleri, 
jandarma sınır birlikleri tarafından sağlanmaktadır. 

Bunun dışında kalan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahçivan ve İran hududunun bir bölümü 
ile Suriye ile aramızda bulunan kara hududunun büyük bir bölümünün güvenliğinin sağlanması, 
Kara Kuvvetleri sorumluluğu altındadır. Burada hemen ifade edilmesine gerek vardır ki, Hükümet 
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olarak, bu araştırma önergesiyle ilgili Hükümet görüşünün Meclise sunulmasında, İçişleri Sayın 
Bakanımızın yanı sıra, Sayın Millî Savunma Bakanımızın da Yüce Meclise bilgi arz etmesi yerin
de olacaktır kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, kara sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması hususlarında, Kara Kuvvet
leri ile Jandarma Genel Komutanlığına doğrudan görev tertip eden 6815 ve 3497 sayılı Kanun hü
kümleri yanı sıra, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/b maddesinde, memleketin sınır ve kıyı em
niyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağla
mak ve yürütmek görevi valiliklere verilmiş olup, aynı maddenin (a) fıkrasında, bu görevlerin , ge
nel ve özel kolluk kuvvetlerinin istihdamı suretiyle yapılacağı ve (d) fıkrasında ise, Silahlı Kuvvet
lerden hangi şartlarda ve nasıl yardım istenileceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3 üncü maddesinde, 
her mahallin en büyük mülkiye memuru, sözleşmeli personel dahil olmak üzere, bilumum gümrük 
ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan doğruya devlet tarafından idare edilen bilcüm
le tekel memurları, emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel, jandarma subay, assubay, uzman ça
vuş ve eratı, kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle mükellef kılınmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar biraz sıkıcı oldu, farkındayım; ancak, kara hudutlarımızın 
korunması ve burada, alınacak önlemler konusunda gerçekçi bir kanaata ulaşabilmek için, hukukî 
mevzuatın çok ayrıntılı olarak belirtilmesinde yarar görmekteyim. 

Görüyoruz ki, hudutlarımızın korunmasında, güvenliğinin sağlanmasında, kaçakçılığın men 
ve takibinde, mevzuatımızda herhangi bir boşluk yoktur. Mevzuatımızda, uzun yıllar, tatbikata gö
re, ihtiyaç hissedildiği anlarda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, sınırlarda koruma ve güvenliğin 
sağlanması, geçmişte, bir idarî asayiş görevi olarak kabul edilmiştir. Bu duruma göre, sınırlarda ve 
sınır bölgelerinde üç görev yapılmaktadır; bunlar: 

İ. Sınırların muhafaza ve emniyetinin sağlanması, 
2. Kaçakçılığın men ve takibi, -
3. Savunma tedbirlerinin alınması meselesidir. 
Her ne kadar 6815 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile yakın zamana kadar Doğu ve Gü

neydoğu Anadolu Bölgesinde emniyet ve asayiş hizmeti ağırlık taşımakta ise de, bugün için anılan 
yörelerde emniyet ve asayiş yönünden sorunlar, geçmişe nazaran çok değişik önem ve özellik ka
zanmıştır ve gelecekte de önemini devam ettirmesi muhtemel görülmektedir/ 

Ayrıca, komşu ülkelerden, Suriye, Irak ve İran'ın kendi iç sorunlarıyla, aralarındaki askerî, po
litik ve ekonomik ilişkilerin aldığı son durum, Türkiye'nin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgesinin iç güvenliğini etkiler bir mahiyete bürünmüş bulunmaktadır. Bu bölgede, 1976 yılın
dan beri, 40-50 kişilik gruplar halinde faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplar, İran-Irak Savaşının baş
lamasından sonra giderek güçlenmeye başlamışlar ve önemli bir tehdit haline gelmişlerdir. 

15.8.1984 tarihinde meydana gelen Eruh ve Şemdinli olaylarından sonra etkinliğini artırarak 
faaliyet gösteren ayrılıkçı grupların, bu faaliyetlerini, Türkiye'deki bölücü unsurlar ile birlikte yü
rütmeleri, dış ülkelerden temin ettikleri silah ve malzemeyi kullanarak, sınırlarımıza yakın, kontro
lü güç kritik bölgelere yerleşmeleri ve Türkiye'deki taraftarlarıyla devamlı irtibat halinde bulunma
ları, sorunun, kaçakçılığın men ve takibi sorunu olmaktan ziyade, doğrudan doğruya ülkenin savun
masını etkileyen bir sorun haline geldiğini göstermektedir. 

Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan ve Körfez Savaşı sonrasında Kuzey Irak'ta oluşan otorite 
boşluğu da, fizikî şartların yanında, sınır güvenliğinin tam olarak sağlanmasını önemli ölçüde etki
lemektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölücü ve ayrılıkçı yasadışı terör ör

gütünün faaliyetlerinin başlaması ve artış göstermesine muvazi olarak kara sınırlarımızda fizikî gü
venlik sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine ağırlık verilmiştir. Bu amaçla, 1984 ve 1985 
yıllarında Suriye, Irak ve İran sınırında fizikî güvenlik sistemi kurulması için iki kararname çıka
rılmıştır. Bu kararnamelere göre, koordinasyon görevi başlangıçta İçişleri, sonradan Millî Savun
ma Bakanlığına bırakılmıştır. Ayrıca, yol bakım görevi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, aydınlat
ma yapım görevi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, tel engelleri, tel üstüvane hudut taşları 
imaliyle, yerlerine konulması ve gözetleme kulelerinin yapımı Jandarma Genel Komutanlığına ve
rilmiştir. 

Diğer taraftan, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanunun yü
rürlüğe konulmasını takiben, daha önceleri İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan sınır fizikî gü
venlik sistemi projesi 1990.yılından itibaren Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. 1992 yılın
da güncelleştirilen projenin 2000 yılında bitirilmesi hedef alınmıştır. Ayrıca, 1993 yılına kadar, da
ha ziyade fizikî engelleri ihtiva edecek şekilde tesis edilen bu sistem, 1993 yılından itibaren, dev
riye ve irtibat yollarını, çelik şerit üstüvane engelini, elektronik cihazları, termal gözetleme, ihbar 
ve ikaz sistemlerini ve zırhlı araçları ihtiva eder hale getirilmiştir. 

1993 ve 1994 yıllarında, bütçeden bu projeye tahsis edilen toplam meblağ, 1 trilyon 416 mil
yar liradır. Bu zaman dilimi içerisinde, Suriye, Irak ve İran sınırlarında, 200 kilometre üçlü çelik 
şerit üstüvane engeli tesisi, bu parayla, yani, ayrılan 1 trilyon 416 milyar lira ile tesis edilmişitir. 

Ayrıca, 150 kilometre yeni yol inşası yapılmıştır ve 700 kilometre de yol bakım ıslah çalışma
ları olmuştur. 

Ayrıca da -biraz önce de Sayın Bakanımız ayrıntılı olarak bilgiler verdiler- birkısım elektro
nik cihazlar ve zırhlı araçlar da tedarik edilerek ilgili güvenlik kuruluşlarına teslim edilmiştir. 

1995 malî yılında ise, bütçeden ayrılan meblağ, 1 trilyon 832 milyar lira olmuştur. Bununla, 
200 kilometre civarında üçlü çelik üstüvane engeli tesis edilmiş, yine, 200 kilometre yeni yol inşa 
edilmiş ve 100 kilometre de yol ıslahı yapılmıştır. Ayrıca, yine, elektronik cihazlar ve zırhlı araç
lar takviye edilmiştir. 

Projenin 2000 yılına kadar devam etmesi ve bu maksatla, 1995 yılı birim fiyatlarıyla bütçeye 
bu amaç için konulması gerekli meblağ, 7 trilyon civarındadır; yani, Yüce Meclisimiz, sınırlarimı-
zın daha korunur, güvenlik tedbirlerinin daha iyi alınır hale getirilmesi için, bu projeye, 1995 yılı 
fiyatlarıyla, 7 trilyon lira ödenek ayırmak durumundadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ağırlıklı olarak 1993 yılından itibaren başlanan kara hudu
dundaki bu fizikî güvenlik sisteminin yapımı, henüz tamamlanmamış bulunmaktadır. Eğer, 1995 
yılı fiyatlarına göre ihtiyaç duyulan 7 trilyon liralık ödenek aksatılmadan tefrik edilirse, bunun kar
şılığında, 1 700 kilometre uzunluğundaki Suriye, Irak ve İran hududunda yapılması gerekli olan, 
öngörülen fizikî güvenlik sistemi projesi, 2000 yılında, inşallah tamamlanmış olacaktır. 

Proje tamamlandığında, sınır ihlalleri tamamen sona erecek midir; mutlaka azalacaktır; fayda
sı çok büyük olacaktır; ancak, kanaatimize göre, tamamen ortadan kalkmayacaktır... 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, öyle zannediyorum, burada bir kanaatimi de Yüce Meclisi
mize arz etmemde yarar vardır: Malumunuz, sadece devletler arasında değil, herhangi bir yerde, iki 
apartman arasındaki hudutlarda dahi alınacak olan önlemler, iyileştirme tedbirleri, iki apatmanın 
sakinlerine aittir. O bölgede daha üç ay öncesine kadar görev yapan bir kişi olarak açıkkalplilikle 
ifade ediyorum -bildiğim birtakım ayrıntıları, gerektiğinde, konu geldiğinde, yine, Meclisimize 
açık olarak arz edeceğim- bu hususları dikkate aldığımızda, hudutlarımızı, sadece -İran, Irak ve Su
riye'yi kastediyorum tabiî- bizler koruyoruz. Bu komşularımızın hudut koruma gibi bir meseleleri 
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yoktur, bir ihtiyaçları da yoktur. Biraz evvel grupları adına konuşan değerli milletvekili arkadaşla
rımın da ifade ettiği gibi, beklentilerr farklıdır; ekonomik, sosyal politikaları farklıdır, bize yönelik 
tarihî yakjaşımları farklıdır. Bu farklılıklar dikkate alındığında, hudutların, sadece bizler tarafından 
tamamen korunması -ister fizikî önlem sistemleri olsun, ister çağın imkânları çerçevesinde alınan 
elektronik önlemler olsun- söz konusu olamayacaktır, kanaatini taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her ne kadar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, güvenlik, ekonomik, 
sosyal ve psikolojik alanlarda alınmış olan önlemlerle, bugünkü olumlu ortam meydana gelmiş ise 
de, bunun kalıcı olabilmesi için, daha yapılması gerekli çok önemli işler bulunmaktadır. 

Birinci olarak -güvenlikle alakalı olarak Hükümet Programında ifade edildiği gibi- benim 
* şahsî kanaatim şudur ki; gerekli tedbirler, hukukî tedbirler, bugünden öngörülüp, Meclisimizce 

alınmak suretiyle, olağanüstü hal uygulaması, tedricen değil, dört ay sonra kaldırılmalıdır. Çünkü, 
sistem -içerisinden gelen birisi olarak ifade ediyorum- zannettiğimiz gibi çalışmıyor. Sistemin, 
mutlaka, ya iyileştirilmesi lazımdır veyahut da hem güvenlik, asayiş hem de idarî konularda, ilgili 
mevzuatlarda gerekli değişikliklerin yapılması yoluna gidilmesi icap etmektedir. 

Yine, bir kanaatimi burada ifade edeceğim: Terör, sadece, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da, 
ülkemizin, devletimizin, hükümetimizin ve Parlamentomuzun meselesi değildir; güzel yurdumu
zun başka bölgelerinde de -İstanbul'da da, Ankara'da da- zaman zaman terör olayları olmaktadır; 
Doğu Anadolu'da da terör meselemiz vardır, daha bundan 15-20 gün evvel Sivas kamuoyumuzu bir 
süre meşgul etmiştir. Orada da terörle mücadele olmamakta mıdır? Oradaki yöneticilerimiz de, gü
venlik kuvvetlerimiz de, yasalara uygun, fevkalade iyi şekilde, imkânları ölçüsünde terörle müca
dele etmektedirler. Niçin, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da gerekli hukukî düzenlemeleri 
yaptıktan sonra, olağanüstü hal dışında, Anayasamızda öngörülecek, Anayasamızca da kabul edile
cek bir yönetim tarzıyla, terörle ve diğer sosyal ve ekonomik meselelerle orada mücadele edilmesin? 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu arada bir hususu da belirtmek istiyorum. Son dörtbuçuk 
yılda valiliğini yaptığım ve milletvekili seçildiğim ilde, son iki yılda, Olağanüstü Hal Kanununun 
hiçbir maddesini uygulamadım ve buna gerek-de duymadım. Eğer uygun yaklaşımlar içerisinde 
olursak, doğu ve güneydoğu bölgelerimizin olağanüstü hal kapsamında bulunan illerinde de nor
mal bir idare tarzını uygulamamız mümkün olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, size ek süre veriyorum; konuşmanızı bitirin efendim. 

.MAHMUT YILBAŞ (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Yine, tecrübelerime dayanarak ifade ediyorum ki, terörle mücadelede en önemli faktörlerden 
bir tanesi, sivil inisiyatif ve yetkilerin daha etkin bir şekilde ön plana geçirilmesine önem verilme
sidir; artık, bunun zamanı gelmiştir. Bunun için de, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra, terör
le mücadelede halkına şefkat gösteren, insan haklarına ve hukuk kurallarına bağlı yaklaşımlar, hal
kımızı kazanmada yegâne kalıcı yol ve yöntemdir. 

Son on yıldır bölgede süren terör ve buna karşı yapılan mücadelede, yöre halkı,' fakir düşmüş, 
bir kısmı daha emin yerlere göç etmiş, evsiz ve işsiz kalmışlardır. Bununla mücadele edilmiş; an
cak, tam manasıyla başarılı olunamamıştır. Yöre halkının eski gelir kaynaklarına kavuşması için, 
ciddî bir ekonomik ve sosyal onarım projesi, daha fazla beklenilmeden bir bölge planlaması anla
yışı içerisinde uygulamaya konulmalıdır. " . . . ' . • -

Öyle zannediyorum, vakti kullanmada gerekli şekilde planıma uyamadım ve daha burada, üze
rinde durmam gerekli olan konular vardı; inşallah bunu, başka bir vesileyle Yüce Meclisimize arz 
etmek fırsatı bulabilirim. 
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Sonuç olarak diyebilirim ki -Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi- sınırlarımızın korunma

sı, güvenlik tedbirlerinin alınmasının araştırılması önergesini Grubumuz da kabul etmektedir. En 
azından, oradaki halkımız ve oradaki güvenlik kuvvetlerimiz, Meclis üyelerini kendi aralarında 
görmelerinden büyük bir memnunluk duyacaklardır. Yine, sözümü bağlarken, bir hususu da ifade 
etmek istiyorum: Yetkililerin, kurumların, Meclisimizi, sık sık kendi uygulamaları konusunda bil
gilendirilmelerinin büyük yararı olacağına inanıyorum. Yine de, milletvekillerimizin ve sayın ba
kanlarımızın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya çok daha sık giderek, halkımızla, devlet yöneticile
riyle, oradaki güvenlik kuvvetlerimizin yetkilileriyle bölge meseleleri konusunda daha sık irtibata 
girmelerini, bölge halkının rahatlaması bakımından fevkalade yararlı görüyorum; bu vesileyle, tek
rar, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim'Sayın Yılbaş. 

Sayın Yılbaş, konuşmanızın bir yerinde dediniz ki "konu, hem Millî Savunma Bakanını hem 
de İçişleri Bakanıni ilgilendiriyor." Bu nedenle, Millî Savunma Bakanının da açıklama yapması ge
rekir. Aynı şeyin bir daha dile gelmemesi bakımından söylüyorum: Hükümet adına bir bakanın 
yaptığı açıklama tüm hükümeti bağlar ve zaten İçtüzüğümüze göre de hükümet adına bir kişi ko
nuşabilir. . -

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Acemiliğimize geldi, kusura bakmayın. 

BAŞKAN - Estağfurullah, rica ederim... Başka arkadaşlar da konuya temas etmesinler diye 
hatırlatmak bakımından söylüyorum. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Sayın Başkan, İktidar kanadı yok zaten! . , 

BAŞKAN - Var efendim... 

ANAP Grubu adına Sayın Ahmet Alkan; buyurun. (ANAP, sıralarından alkışlar) 

Sayın Alkan, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET ALKAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüzün korunması açısından, hudutlarımızın güvenliğinin sağ
lanması amacıyla Meclis araştırması açılmasını teklif eden önerge üzerinde Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selam
lıyorum. -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclise sunulan önerge, güneydoğu bölgemizde 
cereyan eden terör ve kaçakçılık olaylarıyla ilgili acil güvenlik önlemleri üzerinde yoğunlaşıyor iz
lenimini veriyor. Sanıyorum, konunun güncelliği ve sorunun yıllardır artarak devam etmesi, bizi 
böyle düşünmeye sevk ediyor. 

Ancak, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasını, kısa ve uzun vadede kalıcı bir biçimde sağ
lamayı hedefliyorsak, soruna, geniş bir perspektiften ve tarih şuuruyla bakma zarureti vardır. Bu
nun için, öncelikle içinde yaşadığımız coğrafyanın iyi analiz edilmesi ve sınır güvenliğimizin! teh
dit eden unsurların ekonomik, siyasî, sosyal, askerî ve fikrî desteklerinin doğru teşhis edilmesi la
zımdır. 

İçinde bin yıla yakın zamandır yaşadığımız Ortadoğu bölgesi ve ülkemiz, bu süre içinde, ge
rek nüfus hareketleri gerekse siyasî ve askerî olaylar bakımından dünyanın en karışık bölgelerin
den biri olmuştur. Bu karışıklıkların devam edip gelmesinde, yörenin, her dönem geçerli olan ge
lir kaynaklarına ve doğal zenginliklere sahip olmasının rolü büyük olmuştur. Yine, yörenin ve özel
likle Anadolu coğrafyasının, doğu ile batı, güney ile kuzey arasında bir tür köprü ya da geçiş böl
gesi rolünü üstlenmesinde etkisi büyük olmuştur. 
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Değişik kültür dünyalarının Latin kültürüyle, doğu kültürünün veya rasyonalizm ile mistisiz

min karşı karşıya geldiği ve yeni sentezlerin doğduğu coğrafya olmasının rolü büyük olmuştur. Ni
hayet, bu bölge üzerinde, sürekli olarak birtakım düşüncelerin üretilmesi, oyunların oynanmasının 
arkasında, Anadolu'nun, Ortadoğu bölgesinin kilit taşı konumunda olması ve dünyanın en güzel 
coğrafyasına sahip bulunmasının rolü büyük olmuştur. . , . 

Bütün bunlara ilave olarak, Anadolu'daki nüfus hareketleri, bölge güvenliğini tehdit eden 
önemli unsurlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu, bin yıla yaklaşan süreç içerisinde, gerek do
ğudan gelen gerekse batıdan gelen ciddî nüfus hareketlerinin sonucunda, Anadolu'da bozulan üre-
tim-tüketim dengesi, nüfus ve iskân dengeleri sebebiyle, dört kez, büyük boyutlu karışıklık yaşan
mış ve bunlardan üçü, siyasî iradenin değişimi ve yeni siyasî oluşumların ortaya çıkmasıyla sonuç
lanmıştır. Osmanlı döneminde, sürekli göç veren Anadolu coğrafyasında huzuru sağlayan unsurlar
dan biri, belki de en önemlisi, toprak-nüfus dengesi, bir başka deyişle, üretim-tüketim dengesi ve 
bu dengenin, günün konfor anlayışıyla uyumlu olarak sürdürülmesidir. 

Anadolu nüfusu, Roma döneminde 13 milyondur, 1927 nüfus sayımında da 13 milyondur; bu
gün, 65 milyonuz. Bu nüfus artışıyla beraber, değişen konfor anlayışını, 65 milyon insana ulaştıra
bilecek, en azından kabul edilebilir düzeyde üretim teknolojilerini ve araçlarını geliştirmek, bu gü
venliği kalicı olarak tesis etmenin en temel şartı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletleri millet yapan, onları bir arada tutan ve aynı 
amaç doğrultusunda çalışmaya sevk eden ortak değerler ve ortak idealler vardır. Üzerinde yaşadı
ğımız coğrafyaya vatan sıfatını kazandıran da, milletin bu ortak değerlere sahip çıkma ve sahip ol
ma bilincidir, yani, mensubiyet şuurudur. Bu mensubiyet şuuru, nesillerden nesillere miras kalacak 
bir büyük ülkü ve gerektiğinde uğruna seve seve can verilecek bir büyük hedef olmaya mecburdur. 
Bu noktada bizim temel ilkemiz, kimsenin toprağına göz dikmemek ve kimseye de, bir karış vatan 
toprağını vermemektir; ancak, insanlığın huzurunu hedefleyen bu temel ilkeye biz sadık kalırken, 
çevremizdeki ülkelerin aynı ortak düşünceyi paylaşmaları, bizim, vatanımızın bütünlüğünü koru
yabilmemizin temel şartıdır. Peki durum böyle midir; bakınız, Birinci Dünya Savaşına girilirken, 
dünyayı yöneten dört büyük imparatorluk vardır: Üzerinde güneş batmayan İngiltere İmparatorlu
ğu, Avrupa'ya hükmeden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Osmanlı İmparator
luğu. Bunlardan ikisi, harp zamanında, İngiltere ve Sovyetler Birliği olarak devam etmiş, üçüncü
sünün yeniden kurulması gayretleri, dünyayı, İkinci Dünya Savaşına sürüklemiş, sonuçta da, bu
gün iki Almanya'nın birleşmesi ve Yugoslavya'nın parçalanmasıyla yeniden kurulma aşamasına 
gelinmiştir. Bu süreçte dağılan, parçalanan, dünyanın en zengin petrol yataklarını kaybeden Os
manlı İmparatorluğu olmuştur. 

Eski ve bu bölünmeyle ortaya çıkan yeni komşularımızın Anadolu coğrafyasındaki hayalleri 
bitmemiştir. Ortadoğu komşularımız için su kaynaklarımız, uzak komşularımız için, yeni oluşan 
Kafkas potansiyelini kontrol etmek ve bu doğal kaynakları dünyaya aktarma konumumuzdan ya
rarlanmak ve boraks yataklarımız, Batı komşularımız için tarihî emelleri, kuzey komşumuz için de, 
sıcak denizlere açılma hayali hem fizikî hudutlarımız hem de devlet olarak varlığımızı ifade eden, 
siyasî irademizi tehdit eden temel unsurlardır. 

Eğer, bugün Suriye hâlâ, Hatay'ı sınırları içerisinde gösteren haritalar yayınlayabiliyorsa, eğer 
Yunanistan, çocuklarına, hâlâ, Ege'yi ve İstanbul'u kendi toprakları olarak okutuyor, Kıbrıs'ta 
ENOSİS'i millî bir hedef olarak gösterebilıyorsa; eğer bir seyahat acentesi, ülkemize göndereceği 
turistlere, topraklarımız üzerinde bir başka devletin varlığını gösteren haritaları dağıtma cesaretini 
kendinde bulabiliyorsa; eğer Yunanistan, karasularımıza girip, bir kayalığımıza bayrak dikme ce
saretini gösterebiliyorsa; eğer bir komşu ülkede yerleşen terör örgütü, sinırılarımızı geçip, vatan-
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daşlarımızı katledebiliyorsa; eğer doğu ve batı arasında, eroin, silah ve benzeri kaçakçılığı ülkemi
zi transit hat olarak seçebeliyorsa -ki, bu konuda, 1995 yılında, güvenlik güçlerimizin gösterdiği 
başarılı mücadeleyi takdirle karşılıyoruz- eğer bir başka komşu ülke, sınırlarımızda, antlaşmalara 
aykırı olarak yol açıp, hudutlarımıza asker yığabiliyorsa, bu sorunların birinci muhatabı olan Yüce 
Meclisimizin, konu üzerinde ciddî ciddî düşünme mecburiyeti vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkelerin sınırlarını koruyabilmelerinin bir başka önşar-
tı, kendi hayat sahalarına sahip çıkmalarıdır. Bakınız, Balkanlar olmadan Edirne'yi ve İstanbul'u; 
Kıbrıs olmadan güney sahillerimizi; Kafkaslar olmadan Kars'ı, Ardahan'ı; Musul, Kerkük olmadan 
güneydoğuyu savunma imkânımız yoktur. Bu bölgeler, Türkiye coğrafyasının varlığını devam et
tirecek hayat sahalarırmzdır; dolayısıyla, bu bölgelerdeki gelişmelere kayıtsız kalamayız. 

Omuzlarımızda, bu bölgelerde yaşayan milyonlarca soydaşımızı ve din kardeşimizi koruyup, 
kollamanın yanında, bu vatanı, bir ve bütün olarak kendimizden sonraki nesillere devretme mesu
liyeti vardır. Bu mesuliyetin birinci muhatabı da, Yüce Meclis ve onun değerli üyeleridir. 

Güneydoğuda akan kan, her gün yüreğimizi yakıyor. Bunun müsebbibi olan terör örgütünün 
nerede mevzilendiği ve hangi kaynaklardan beslendiği ve artık herkesin malumudur. Uyuşturucu 
ve silah ticaretinin beslediği ve bir milletin kanından beslenmeye alışmış terör ve kan tüccarlarının, 
bizim vatan bütünlüğümüzü ve hudut güvenliğimizi tehdit eden önemli güçler haline geldiği de sır 
değildir. 

Bu noktada yapılması gereken, bu büyük sorunla, canıyla, kanıyla mücadele eden güvenlik 
güçlerimize ve onların ihtiyaç duyduğu yeni güvenlik sistemiyle ilgili projelere tam destek vermek
tir; kaçakçılık ve terörle mücadelede kullanabileceğimiz özel eğitimli insan gücümüzü hızla artır
maktır. Belirsiz olan sınırların korunması da söz konusu değildir. Gerek kara gerekse deniz sınır
larımızdaki belirsizlikler hızla ortadan kaldırılmalıdır. 

Bulgaristan ve Suriye ile deniz yan hududumuz belirlenmiş değildir. 
Güneydoğuda da uygulanması düşünülen yeni sınır güvenlik sistemi, topografik yapının uy

gun olmaması sebebiyle bazı noktalarda hayata geçirilemeyecektir. Bu noktada, Sayın Ecevit'in -
basından izlediğim- Irak sınırını ileri alma fikri, Irak Hükümetiyle varılacak bir mutabakat sonucu, 
değerlendirilebilir bir geçici çözüm olarak gözükmektedir. 

Gümrük kapılarımız hızla modernize edilmeli, eğitilmiş, nitelikli eleman adedi artırılmalıdır. 
Yine, sınır kapılarımızda başlatılan sınır ticareti, daha kapsamlı hale getirilmeli ve kaçakçılı

ğın alternatif çözümü olarak görülmelidir. En önemlisi, ülke kalkınmasına, sınır güvenliğimizin 
zorlandığı noktalara öncelik vererek kendimizi adamaya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimli
ğini taşımanın, bütün dünya insanları için bir ayrıcalık olduğu ve gelişmiş bir ülke hedefine el ele, 
gönül gönüle yürüyen bir millet şuurunu geliştirmeye mecbur ve hatta mahkûmuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sınırlı zaman içerisinde anabaşlı ki arını arz etmeye çalış
tığım, bağımsızlığımızın, ülke bütünlüğümüzün korunması açısından hudutlarımızın güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin önergeye, ANAP Grubumuzun, konunun daha kapsamlı incelenmesi ve tartı
şılması amacıyla destek vereceğini ifade ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alkan. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hanifi Demirkol; buyurun. 
Sayın Demirkol, konuşma süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA HANİFİ DEMİRKOL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; hudutlarımızın korunmasıyla ilgili Meclis araştırması önergesi hakkında, Refah Partisi Grubu 
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adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. (RP sırala
rından alkışlar) ' 

. 30 yıllık mesleğinin 7 yılını hudutta geçirmiş eski bir yönetici olarak, hudutlarımızın güvenli
ği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması önerge
si veren değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Çünkü, bu önerge, ülkemiz için çok önem 
arz eden bir konunun araştırılmasına ve bu konuda bazı tedbirlerin alınmasına neden olacaktır. 

Bilindiği gibi, bir devletin hududu, o devletin egemenlik ve hükümranlık hakkının ve yetkisi
nin sınırlarını belirler. Bu bakımdan, devletin, hududunu koruması ve hudut güvenliği için gerekli 
tedbirleri alması, devlet olmasının birinci şartı, en önemli ve öncelikli görevidir; çünkü, ülkenin iç 
güvenliği de dış güvenliği de buna bağlıdır. 

Hudut güvenliği iki şekilde ihlal edilir: Birincisi, devletin sınırlarının zorla değiştirilmek isten
mesidir ki, bu, ağır bir ihlaldir ve savaş nedenidir. İkincisi ise, hangi maksatla olursa olsun, merî 
kanunlara aykırı olarak izin alınmadan sınırların geçilmesi ve bu yolla ülkeye girilip çıkılmasıdır. 
Hudut güvenliği ise, bu iki türlü tehdit ve tecavüze karşı gerekli tedbirlerin alınarak, sınırların de
ğişmezliğinin sağlanması ve izinsiz geçişlere mâni olunmasıdır. 

Bugün ülkemiz açısından konuya baktığımızda, izinsiz geçişler bakımından, hudut güvenliği
mizin tam olarak sağlandığını söylemek mümkün değildir. Yıllardan beri ülkemizi meşgul eden, 
onbinlerce can alan, rakamlarla ifade edemeyeceğimiz kadar maddî ve manevî zarara ve milyon
larca insanımızın yörelerinden göç etmelerine neden olan terörün kaynağı ve ülkeye giriş yolu bel
lidir. Başta komşu ülkelerimiz olmak üzere, dost-düşman birçok ülkedeki kamplarda yetişen terö
ristler, buralarda eğitim gören teröristler, özellikle, güney hududumuzdan ülkemize giriyor, bilinen 
hainliklerini yaparak, ülkemize ve insanlarımıza zarar veriyor. 

Teröre karşı güvenlik güçlerimiz yıllardan beri mücadele vermektedir; ancak, bu mücadeleye 
rağmen, terörün, ülke gündeminden çıktığını da söylemek mümkün değildir. Yetkililerin ifadesine 
göre, dağlarımızda hâlâ binlerce terörist bulunmaktadır, Demek ki, mücadele sistemimizde veya al
dığımız tedbirlerde bir eksiklik ya da yanlışlık vardır. Bunların neler olduğu ayrı bir araştırma ko
nusudur; ancak, konumuz itibariyle şunu söyleyebiliriz: Teröristlerin eğitim yerleri ve özellikle de 
ülkeye giriş yolları belli olduğuna göre ve sınırlarımızdan girdiklerine göre, bu konuda alınacak 
tedbirlerin başında sınır güvenliğinin sağlanması gelmektedir. 

Güney hudutlarımızın korunması görevi, 1956 yılından 1988'e kadar Jandarma Genel Komu
tanlığı uhdesindeyken, bu görevin bir kısmı, 1988 yılından itibaren, 3497 sayılı Kara Sınırlarının 
Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanunla Kara Kuvvetlerimize, sahillerimizin güvenliğinin ko
runması da, 2692 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiş
tir. • • : • ' ' ' • 

Geçmişte, kaçakçılığı önlemek ve kanunsuz yollardan hudut girişine manî olmak için Suriye 
sınırının büyük bir kısmına mayın döşenmiştir. Döşenen bu mayınların, uygulamada, kanunsuz gi
riş ve çıkışlara manî olmadığı, tam aksine, görevlilerimizin hareket serbestliğini sınırladığı görül
dü ve bazı yerlerde bu uygulamadan vazgeçildi. Esasında, gerçekten, kaçakçılar ve teröristler, sı
nırdan girecek yerleri bildikleri için, buralardan rahat rahat girmekte ve çıkmaktadırlar; ama, gü
venlik güçlerimiz -mayınlı sahaya girmeleri yasak olduğu için- bu sahalara girememekte ve ka
çakçıları ve teröristleri takip edememektedir! Bu balamdan, mayınlı sahanın temizlenmesi, yûzbin-
lerce dönümden oluşan bu sahanın, ilave tedbirler alınarak ekime açılması, üretime açılması gerek
tiği kanaatinde olduğumuzu arz etmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Daha önceki görevim nedeniyle, hududun korunmasıyla ilgili uygulamayı bir nebze de olsa bi
liyorum. Bugün, hudut güvenliği, gencide insan gücüyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Gerçekten, 
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hudutta görev" yapan askerlerimizin görevi çok zordur; askerî bakımdan en zor görevlerden biri hu
dutta yapılan görevdin Özellikle geceleri, en yüksek rütbelisinden, erine kadar bütün görevliler hu
dutta bulunur. Pusu dediğimiz kazılan çukurlarda yılın üçyüzaltmışbeş günü akşamdan sabaha ka
dar nöbet tutmanın ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Bu zorluklara ve imkânsızlıklara rağ
men, gerek Jandarma Genel Komutanlığı döneminde ve gerekse sınır görevinin Kara Kuvvetlerine 
devrinden sonra, hudutta görev yapan askerlerimizin bu görevlerini fedakârca yapmaya çalıştıkla
rını ifade etmeliyim. Ancak, bütün bu çaba ve gayretlere rağmen -daha önce de arz ettiğim gibi-
bugün, uygulamada kanunsuz .giriş ve çıkışlar bakımından hudut güvenliğinin tam olarak sağlandı
ğını da söyleyemiyoruz. Özellikle geçmişte kaçakçılar sınırı nasıl geçiyorsa, bugün de teröristler 
aynı şekilde geçmektedirler; çünkü, hudutta, geçişlere manî olacak şekilde fizikî engeller yapılma
mıştır. 

Suriye sınırında gördüğüm uygulamadan örnek vermek gerekirse; fizikî engelin bulunmadığı 
yerlerde, teröristler, ellerindeki gece dürbünüyle, Suriye tarafındaki hâkim tepelerden, devriye gö
revi yapan askerlerimizi takip ediyor ve en küçük boşluktan faydalanmak suretiyle ülkemize sızı
yor. Bazı yerlere koyduğumuz dikenli yuvarlak teller üzerine battaniye sermek suretiyle bunların 
üzerinden geçiyorlar. 

Bölücü terör örgütü, son birkaç yılda, Hatay'da 4 eylem gerçekleştirerek 41 vatandaşımızı kat
letmiş ve bu eylemlerini de huduttan geçerek gerçekleştirmiştir. Bu eylemlerin son senelerde olma
sı, daha önce sınırdan geçmedikleri anlamına gelmez. O dönemde de, burasını geçiş bölgesi olarak 
değerlendirdiklerinden, dikkati çekmemek için buralardan geçmiyorlardı. Görev yaptığım sırada, 
bu durumu, başta, zamanın Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere askerî ve sivil yetkililere arz ettiği
miz halde, bugüne kadar Hatay hudutlarında gerekli tedbirler doğru dürüst alınamamıştır. Hatay'ın 
kara hududu 296 kilometredir; bugün, yalnız 50 kilometresinde fizikî engel tedbirleri alınmıştır, 75 
kilometresinde hiçbir engel bulunmamaktadır. Arazi yapısı itibariyle, bugün, Irak hududundan, da
ha çok geçişler olmaktadır; hatta, buralardan, zaman zaman, gruplar halinde silah ve malzemeyle 
birlikte geçişler yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hudut güvenliğimizin tam olarak sağlanmamasında yılların ihmali var
dır. Bunu, yalnız, bir tek hükümete yüklemek mümkün değildir. Son senelerde, hudut güvenliğinin 
sağlanması konusunda birkısım kaynak ayrılmış, eksik de olsa bazı tedbirler alınmıştır; ancak, ko
nu hakkında uygulanacak plan ve alınacak tedbirlerle ilgili tam bir karar birliğinin olduğunu da 
söylemek mümkün değildir. 

Başta, zamanın Millî Savunma Bakanı olmak üzere birçok yetkili, hudut güvenliğiyle ilgili de
ğişik planların uygulanacağını ifade etmişlerdir. Örnek vermek gerekirse, hududun insangücüyle 
korunacağı, bu maksatla, Mehmetçikten duvar örüleceği, Kuzey Irak'ta güvenlik kuşağı oluşturu
lacağı, karakollara peşmerge yerleştirileceği, hududun fizikî engellerle donatılacağı veya Irak sını
rının mayınlanacağı^gibi planlar ifade edilmiştir. Uygulamaya baktığımızda, bu söylenenlerden bir-
kısmının hiç yapılmadığını veya eksik yapıldığını görüyoruz. 

Bugün, birçok ülke, hudutlarının güvenliği için silahlı güç kullanmanın yanında başka tedbir
ler de almaktadır. Bu tedbirlerin başında, sınırın fizikî engellerle donatılması geliyor. Sınıra boy
dan boya dikenli ve ayrıca üstü çelik bıçaklı üstüvane tel çekiliyor; belirli yerlere termal kamera ve 
alarm sistemi konuluyor; ayrıca, iz tarlası ve görevlilerin süratli hareketini sağlamak için sınıra pa
ralel yol yapılıyor ve imkân dahilinde de sınır, boydan boya aydınlatılıyor. 

Yıllardan beri söylendiği halde, fizikî engellerle ilgili tedbirler, bugün, yalnız Mardin İli hu-
dutunda gerçekleştirilmiş ve bu nedenle, geçmişte geçişlerin çok olduğu bu ilimiz hududunda ka
nunsuz geçişler tamamen durmuştur. 
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Diğer hudutlarımızı incelersek, Hakkâri ve Sımak sınırlarında, fizikî engellerle ilgili tedbirle-. 

rin hemen hemen hiç alınmadığını; bazı yerlere kamera yerleştirildiğini ve mayın döşendiğini, di
ğer engelleyici tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. 171 kilometre olan Gaziantep-Kilis hududunun 
bu sene bitirileceği ifade edilmektedir. Şanlıurfa hududunda 50 kilometre, daha önce de arz ettiğim 
gibi, Hatay hududunda da 50 kilometrelik kısım, arz ettiğim tedbirlerle donatılmış durumdadır. 
Toplam olarak ifade edersek, güney hududumuzda, 1 400 kilometrelik huduttan yalnız 450 kilo
metresinde bu tedbirler alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, teröristlerin geçiş yaptığı güney hududumuzun bu tür fizikî engeller 
yapılarak koruma altına alınması, çok pahalı ve büyük harcamaları gerektirir; özellikle de Irak hu
dudunda çok zordur; ama, bütün bu zorluklara rağmen, terörle mücadelenin ilk şartı olan bu tedbir
leri almak mecburiyetindeyiz. Bu tedbirleri aldığımız takdirde, huduttan geçişler zorlaşacak; asıl 
önemlisi, geçişin olduğu bilinecek ve buna göre izlenecektir. Bugün, bu engellerin bulunmadığı 
yerlerde geçişlerin olup olmadığı bilinmemekte, bu bakımdan da, gerekli takip yapılamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri,,hudut güvenliğimizin sağlanmasının birinci şartı, hudutta fizikî engel
lerle ilgili tedbirlerin alınması ise, ikinci şartı da, devletimizin etkin dış politika uygulamasıdır; 
çünkü, hudut güvenliği, uygulanan dış politikayla da yakından ilgilidir. Terörün güneydoğuda bu 
hale gelmesinde bizim de ihmalimiz ve eksiğimiz olmuştur; ancak, ülkemizdeki terörün dış kay
naklı ve destekli olduğu da bilinen bir gerçektir. Başta komşularımız olmak üzere, dost düşman bir
çok ülkenin, bu işte elinin ve desteğinin olduğu herkesin malumudur. Bu nedenle, terörün ve hudut 
güvenliğinin dış boyutu önem arz etmektedir. . ı 

Terörü destekleyen ülkelerin amacı, devletimizi ekonomik yönden zayıflatmak ve ülkemizi 
bölmektir; dün Sevr ile yapamadıklarını bugün terörle yapmak istemektedirler ve bu işin taşeron
luğunu da, başta PKK olmak üzere, terör örgütlerine vermişlerdir. Bu husus, daha önce de Mecli
simizde ifade edilmiştir. 1984 yılına kadar dünyada yaygınlık kazanan Ermeni tedhiş olaylarının, 
1984 Eruh baskınıyla PKK'nın ortaya çıkmasından sonra gündemden çekilmesi tesadüf değildir. 

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, hudut güvenliğimizin, uygulanan dış politikamızla 
da doğrudan ilgili olduğu ve önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Aktif, etkili ve caydırıcı bir dış poli
tika uyguladığımız takdirde, ülkemiz hakkında kötü niyetli olanların bundan etkilenmemesi müm
kün değildir. Ancak, devletimizin, yıllardan beri, arzu edilen bu dış politikayı, etkin politikayı uy
gulamadığı da, zaman zaman, Meclisimizde ifade edilmiştir. Gerçekten, uygulanan dış politikamı
zın, bazı konularda pasif, teslimiyetçi ve her şeyi kabullenici olduğunu görüyoruz. Bunun çarpıcı 
örneği de, komşularımıza karşı uyguladığımız dış politikadır. Yunanistan'ın yıllardan beri adaları 
silahlandırmasını ve Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yaptığı baskıyı nasıl kabullenmişsek, 
bugün de, başta Yunanistan olmak üzere, Kıbrıs Rum kesiminin açtığı PKK kamplarını kabullen
dik ve tepki göstermedik. 

Bildiğiniz gibi, bu sene,'Birleşmiş Milletler, 7 ülkeyi, terörü destekleyen ülkeler listesine al
mıştır. Bir hafta önce, özel bir televizyon kanalı, Kıbrıs Rum kesiminde yayın yapan bir televizyon 
kanalında yayınlanan görüntü ve haberi vererek, PKK'nın buradaki kampını ve Rum yetkililerin bu 
kamplarla ilgisini, desteğini; Rum subaylarının burada PKK elemanlarını eğittiğini gösterdi. Bu ko
nu, zaman zaman, diğer televizyon kanallarımızda ve yazılı basınımızda da gündeme getirilmekte 
ve dünyaca bilinmektedir. 

Diğer taraftan, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, birçok devlet, PKK'yı terör ör
gütü olarak kabul ettiğini ifade etmektedir. O halde, neden, biz, başta Yunanistan ve Kıbrıs Rum 
kesimini PKK'yı destekleyen ülkeler listesine aldıramıyoruz? Bunun iki nedeni vardır; biri, uygu
ladığımız dış politikanın etkinliği, diğeri ise, PKK'yı terörist örgüt olarak kabul eden ülkelerin sa
mimiyet derecesidir. 
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Yeni Hükümetimiz, Programında, teröre destek yeren ülkelere karşı etkili politika uygulaya

cağını ifade etmiştir. İnşallah, bu sözünü gerçekleştirir ve biz de, bu sayede, bir taraftan,'PKK'yı te
rörist örgüt olarak kabul eden diğer taraftan da silah yardımı yapan ülkelerin samimiyet derecesini 
anlamış oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Demirkol, eksüre veriyorum; lütfen, bitirin efendim. 

HANİFİ DEMİRKOL (Eskişehir) - Değerli milletvekilleri, benden önce konuşan arkadaşları
mız, daha çok kara sınırlarımızla ilgili ifadelerde bulundular. Sahillerimizin güvenliğinin korunma
sı da önem arz etmektedir; çünkü, teröristler, denizyoluyla da ülkemize sızmakta ve ayrıca, terörün 
finansmanında kullanılan paranın büyük bir kısmı denizyoluyla yapilan uyuşturucu madde kaçak
çılığından sağlanmaktadır. . , . ' ' . ' 

Hatay'da görev yaptığım dört sene içerisinde, her sene, vatandaşlarımızın, balıkçılarımızın iti
barıyla, güvenlik güçlerimiz, denizden, 4-5 ton civarında, naylon çuvallar içerisinde uyuşturucu 
madde toplarlardı. Bu uygulamanın bugün de devam ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bunun kay-
nağını^ çoğu Türk vatandaşı olan uyuşturucu madde kaçakçılarının, Lübnan'dan Kıbrıs Rum kesi
mine, Türkiye'ye ve Mısır'a yönelik yaptığı uyuşturucu madde kaçakçılığı oluşturmaktadır. Sahil 
Güvenlik botlarını görünce, teknelerinin arkasına iplerle bağladıkları uyuşturucu madde torbaları
nı, ipleri kesmek suretiyle denize bırakıyorlar, bunlar da dalgalarla sahilimize vuruyor ve güvenlik 
güçlerimiz tarafından toplanıyor. Bu yolla uyuşturucu madde kaçakçılığıyla sağlanan paranın bü
yük bir kısmı da terörde ve ülkemiz için başka zararlı faaliyetlerde kullanılıyor. Bu nedenle, Sahil 
Güvenlik Komutanlığımızın da gerekli araç ve gereçlerle donatılması gerektiğini ifade etmek isti
yorum. 

Değerli milletvekilleri, hudut güvenliğiyle terörü birbirinden ayırmak mümkün değildir; birbi
rine bağlı olaylardır. Bu bakımdan, terörü ülkede önlemek istiyorsak, öncelikle, hudut güvenliğini 
sağlamamız gerekir. Bunun için de, her şeyden önce, hududumuzu fizikî engellerle donatmamız, 
görev yapan güvenlik güçlerimizi, silahlı kuvvetlerimizi her türlü araç ve gereçlerle donatmamız 
ve etkili bir dış politika uygulamamız gerekmektedir. 

Bu bakımdan, bu tedbirlerin alınması için araştırma önergesinin kabul edilmesi gerektiği ka
naatinde olduğumuzu arz ediyor, saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Demirkol. > 

. Sayın milletvekilleri, araştırma önergesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, önergede birinci imza sahibi Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge sahibi olarak^ arkadaşlarım adına söz almış bu

lunuyorum; sözlerime başlamadan önce, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Önergemiz, sınırlarımızın güvenliğini araştırmakla ilgilidir. Ancak, gündem içerisinde yer 

alan çok sayıda araştırma önergesi sahibi olarak, bir iki hususu açıklamak istiyorum. 
Önergelerimizin genel anlamda iki hedefi vardır: Birincisi, Meclis denetimini gerçekleştir

mektir; icranın yanlışlarını, hatalarını ortaya koymak, yönetimi kontrol etmek ve düzeltmek; ikin
cisi, güzel uygulamalara, kalkınmayı, gelişmeyi, halkımızın mutluluğuna katkıda bulunacak icraat
ları yönlendirmek ve teşvik etmektir; bunu sağlamak için, ülke imkânlarının bilinmeyen yönlerini 
sergilemek, ortaya koymaktır. Benim önergelerim, daha çok ikinci gruptandır. 
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Bir üçüncü husus daha vardır ki, ben, esas onu burada açıklamak, vurgulamaya gayret etmek 

istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletin temsilcisi olarak her konuda bilgi sahibi ol
ması ve böylece olaylara gerçek manada hâkim olmasıdır. Son zamanlarda daha da artmış görünen 
Meclis dışı, Meclise haber vermeden karar almalar, icraat ve faaliyetler demokratik gelişmeleri göl
gelemektedir. 

Önergemize gelecek olursak; önemini biraz evvel konuşan bütün grup temsilcileri de ortaya 
koydular ve bu konunun araştırılması gereğini hepsi vurguladılar. •' ' • > 

Ülkemiz stratejik bir konumdadır. Milletimiz şanlı bir tarihe sahiptir. Milletimizin, esaret ka
bul etmez, ülkesi, namusu, inancı için insanüstü bir gayretle mücadele verir bir kimliğe sahip ol
ması, bu konuda destanlar yazdırması ve böyle bir şöhret kazanmış olması, bu şartlarda birtakım 
hasımların oluşmasına yol açmaktadır; böyle hasımlar vardır. Ülkemiz, dışarıdan yönelen çepeçev
re problemlerle ve hasımlıklarla karşı karşıyadır. Başta Yunanistan, Rusya, Bulgaristan ve Erme
nistan olmak üzere, daha niceleri tarafından, böylesine hasımlıklar, zaman zaman, karşımıza çık
maktadır. Ülkemiz, içeride de yine bu dış kaynaklardan güç alan, onlardan kuvvet alarak birtakım 
hareketlere girişen PKK tarafından tehdit edilmektedir. Tabiîdir ki, bu tehditlerin yoğun olduğu kı
sım sınırlarımızdır. • . . • ' • " 

Önce, bir yanlış anlamayı önlemek için, bu ifadelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Bu söz
leri, düşmanlık duygularını geliştirmek için söylemiyorum. "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" 
ifadesini övünürcesinc tekrarlayanlara da katılmıyorum; çünkü, Türk'ün dostsuz kalmaması gere
kir, dostu olması gerekir, hem de çok dostu olmalıdır; (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ama, bu dostluklar, izzetle, şerefle kazanılan ve muhafaza edilen dostluklar olmalıdır. Bu ifadenin 
taşıdığı bu yanlışı düzeltmeliyiz; ama, tedbirlerden de vazgeçmeden. 

Bütün iyi niyetlere, bütün gayretlere rağmen, insanlık tarihi boyuncu hasımlıklar da olmuştur. 
Biraz evvel, ülkemizin, milletimizin vasıflarını ifade ettim; bu şartlarda ülkemizin ve milletimizin 
hasımlarının olması normaldir dedim. Neden düşmanlarımız var ve neden bize düşmandırlar diye 
yakınmak yerine, tedbirler almak, tedbirli olmak zarureti vardır. Hasımlıkların ve bu hasımlıkların 
oluşturduğu tehdit ve tehlike kaynaklarının en önemlisi -biraz evvel de vurguladım- diğer hasım
ların da desteklediği PKK'dır. Kanlı PKK'nın oluşturduğu terörün bitirilmesi, ülkemizin en önem
li meselesidir. 

PKK'nın en çok etkinlik gösterdiği alanlar, sınırlarımız ve sınırlarımızın çevresidir. Bu yön
den, sınırlarımız daha da bir önem kazanmaktadır. Olayların sınırlar çevresinde olması yanında, te
röre sınırötesi desteklerin sağlanmasında da sınırlarımız önem kazanmaktadır. Sınırlarda yeterli gü
venliğin sağlanamaması, hem doğrudan hem de dolaylı olarak, terör lehine gelişmeler sağlamakta
dır. 

Bu anlamda sayılabilecek olaylar şöyle sıralanabilir: Birincisi, teröristler, bizzat sınırlardaki 
güvenliğin yetersizliğinden, geçiş, sızma yapmaktadır; ikincisi, terörü destekleyen her türlü mü
himmat ve teçhizat geçişi gerçekleştirilmektedir; üçüncüsü, terörün malî kaynaklarından biri olan 
silah kaçakçılığının gerçekleşmesidir; dördüncüsü, yine, teröre malî kaynak oluşturan uyuşturucu 
kaçakçılığının gerçekleşmesidir; beşincisi, bunların dışında, ekonomiye konu olan çeşitli kaçakçı
lıkların yapılmasıdır. Aslında, bu konularda ittifak var. Biraz evvelki konuşmacı arkadaşlarımızın 
hepsi bu konuları teyit ettiler ve desteklediler. Sayın Bakanın da, gerçekçi bir üslupla önergemize 
katılmasına cidden çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonra, faydalı katkılarda, Bakanımızın 
bu ifadesinin de çok önemli payı olacağını ifade etmek istiyorum. 

İşte, çepeçevre dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önlemek anlamında, disiplinli, verirnli; ama, 
komşularımızla diyalogumuzu engellemeyen; özellikle dış ülkelerle, komşu olduğumuz ülkelerle 
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sınır ticaretimizi engellemeyen; yani, bir demirperde oluşturmayan; ama, aleyhimize olabilecek her 
türlü gelişmeyi durdurabilecek; bu arada, terörün önemli güç kaynağını yok edecek bir hudut yapı
sına kavuşmamıza ihtiyaç vardır. (RP sıralarından alkışlar) Bunun için, önce durumu tespit etmek, 
sonra da hedefe yönelik tedbirleri almak gerekmektedir. Biz de, işte bu düşünceyle önergemizi ver
dik; teşekkür ediyorum ki, bütün gruplar tarafından, verdiğimiz önergenin anlamlılığı kabul edildi 
ve desteklendi. 

Ancak, konuşmalarda, önergeyle fazla ilgisi olmayan şeyler de söylenildi. Hukukî olmaktan 
uzak, hatta konuşulması hukukî olmayan, Sayın Başbakan tarafından da tekzip edilmiş bulunan ba
zı olaylar buraya getirildi. Amerika'nın Ortadoğu politikalarına uygun senaryolar, burada, gerçek
miş gibi anlatıldı. Böyle bir sıkıştırmanın da, konunun önemini gölgelediğini ifade etmek istiyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

Aslında, bu da bir egemenlik konusudur. Yani, biraz evvel sınırlarla ilgili söylediğim egemen
lik konusunun yanında, bu da, egemenliğimizi ilgilendiren, düşüncelerimizdeki emperyalist baskı
ların neler olduğunu ortaya koyan bir husustur diye düşünüyorum. 

Ümit ediyoruz ki, bu önergemiz heyetinizce kabul görür -konuşmacılar da bunu teyit ettiler za
ten- ve hedefe uygun bir çalışma yapılır; sonuca varırız. Yalnız, anladığım kadarıyla, önergemizde 
kullandığımız "sınır" mefhumu, Sayın Bakanın ve bazı grup sözcülerinin konuşmalarında, yalnız 
kara sınırlarımız için ifade edilmiş gibi değerlendirildi. Şahsen, bunu daha açık ifade etmediğim 
için üzgünüm; belki bu yanlış anlamanın kaynağı, benim, önergemize böyle yazdığımız için. Bizim 
muradımız, ülkemizi çepeçevre saran her türlü sınırdır; kara sınırlarımızdır, deniz sınırlarımızdır, 
karasularımızda, kıyılarımızdır.' Hepsinin, bu araştırmaya dahil edilmesi gerektiği kanaatini 
taşıyorum ve Genel Kurulun da, bunu böyle algılaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. 

Mutlaka bitirilmesi gereken terörün en önemli sığınağı olan, yeterince güvenliği sağ
lanamamış sınırlarımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, size, eksüre veriyorum; konuşmanızı tamamlayın. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -Teşekkür ederim; sadece bir cümlem kaldı Sayın Başkan. 

... yeniden ele alınıp yanlış düzenlemeler kaldırılır, yerine, modern, en son teknolojilerle 
donatılmış, verimli, güvenli düzenlemeler getirilirse, bu umut ve düşüncelerimiz inşallah yerine 
oturmuş olur ve ülkemiz, bunun sonucunda bir mutluluk kazanır diye düşünüyorum. 

Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler sona ermiştir. 

Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Meclis araştır
ması açılmasını.kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 9 üyeden kurulması husununu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden baş
lamak üzere bir ay olması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

- 355 -



T.B.M.M. B : 2 6 20 .3 .1996 0 : 1 
Böylece, Meclis araştırması önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; şu anda, zaten saat 18.00'e geliyor; zamanın ilerlemiş olması ve grup
ların mutabakatıyla, bugünkü çalışmamızı burada kesiyoruz. ' . " . ' ' 

Gündemde yer alan işleri görüşmek için, 21 Mart 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.58 

V.-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/ . . - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, TKİ Ermenek Bölgesi T2 Panosunun ihalesiyle ilgili 

olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan 'in 
yazılı cevabı (7/233) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Baynaklar Bakanı Sayın Şinasi Altıner tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.1.1996 

' Zeki Ünal 

Karaman 
Türkiye Kömür İşletmelerinin Ermenek bölgesi İR 1821 Ruhsat nolu T2 Panosu 25.12.1995 

tarihinde rödövanslı olarak çalıştırılmak üzere yeniden ihaleye çıkarılmış, ihale günü TKİ Genel 
Müdürlüğüne ihale dosyasını vermek için müracaat eden 3 tane firmanın dosyaları kuruma vaktin
de geldiği halde değerlendirmeye alınmamıştır. Anlaşmalı olduğu iddia edilen önceki taşoron fir
maların teklifleri değerlendirildiği iddia edilmektedir. " 

İhaleye aşağıdaki firmalar katılmış ve karşılarındaki teklifleri vermişlerdir : 
- Polat Madencilik : 503 000 TL/Ton-

• •* . . - Akpınar Madencilik : 512 000 TLVTon 

-Ermenek Cenne LTD. ŞTİ.:'1751000TL/Ton 
- Özbeyler Petrol Ürünleri Otomotiv Tic. San. A.Ş. : 2 155 000 TL/Ton, 

- Ağaçlı Otomotiv A.Ş. : Açıklanmamıştır. 
Yukarıdaki fiyatlar çerçevesinde Devletin yaklaşık 4 yılda 1 trilyon 971 milyar 600 milyon 

TL. zararı gözükmektedir. 
Sorularım şunlardır: ' • 

1. İhale şartnamesine ihale saati yazılmış mıdır? 

2. İhalenin tarihinin 24 Aralık 1995 milletvekili seçimlerini takip eden 25 Aralık 1995 günü
ne konulmasının bu ortamda herhangi bir manası var mıdır? 

3. Devlet iddia edildiği gibi yaklaşık asgari'2 trilyon zarara uğratılmış mıdır? 

4. 1989 ve 1990'dan beri bu şirketler burada çalışma yaptıkları ve devletten kendileri 1995 yı
lında 200 000 TL./Ton fiyat ödeyerek başka firmalara 1995 yılı 1 200 TL./Ton üzerinden rödövans
lı olarak çalıştırdıkları tespit edilmiştir. Devletin bu yöndeki zararlarının sorumlusu kimdir? 
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5. Aynı ruhsata tabi sahanın Tl panosu ise yaklaşık 150 000 TL. gibi bir rakamla yeniden es

ki taşeronuna ihale edilmeden verilmiştir. Bu saha günün rayici de gözönüne alınmadan niçin iha
leye çıkarılmamıştır? 

6. İhaleye çıkarılan kömürün yüksek vasıfta bir linyit kömür olduğundan bakanlığın bilgisi var 
mıdır? 

7. Her iki panonun da ihalesi yeniden gözden geçirilip herhangi bir idarî işlem yapılacak mı
dır? ;,.•'-

T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı . 

Sayı:B.15.0.APK.0.23.300.274.3384 19.3.1996 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/233-324/570 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 7/233 sayılı ya
zılı soru öngesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

' Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/233-324) 

Türkiye Kömür İşletmelerinin Ermenek bölgesi İR 1821 ruhsat no. lu T2 panosu 25.12.1995 
tarihinde rödövansh olarak çalıştırılmak üzere yeniden ihaleye çıkarılmış, ihale günü TKİ Genel 
Müdürlüğüne ihale dosyasını vermek için müracaat eden 3 tane firmanın dosyaları kuruma vaktin
de geldiği halde değerlendirmeye alınmamıştır. Anlaşmalı olduğu iddia edilen önceki taşaron fir
maların teklifleri değerlendirdiği iddia edilmektedir. 

İhaleye aşağıdaki firmalar katılmış ve karşılarındaki teklifleri vermişlerdir: 

- Polat Madencilik : 503 000 TL/Ton 

- Akpınar Madencilik : 512 000 TL/Ton 
- Ermenek Cennc LTD. ŞTİ. : 1 751 000 TL/Ton 
- Özbeyler Petrol Ürünleri Otomotiv Tic. San. A.Ş. : 2 155 000 TL./Ton 
- Ağaçlı Otomotiv A.Ş. : Açıklanmamıştır. 
Yukarıdaki fiyatlar çerçevesinde Devletin yaklaşık 4 yılda 1 trilyon 971 milyar 600 milyon 

TL. zararı gözükmektedir. 

Açıklama: < , 
Ermenek Bölgesi İR : 1821 ruhsat no.lu T2 panosu rödövansh olarak çalıştırılmak üzere 

25.12.1995 tarihinde ihaleye çıkarılmış olup, ihale komisyonuna tevdi edilen 5 adet teklif zarfıdan 
2 adedidin, ihale ilanında belirtilen tekliflerin verilme saati olan 11.00'den önce, 2 adedinin saat 
11.40'da ve 1 adedinin ise 13.30'da verildiği tespit edilmiştir. Bu husus tutanağa bağlanmış ve saat 
11.00'den sonra verilen teklif zarfları açılmamıştır. 
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Bu nedenle açılmamış zarflara ait fiatlar ihaleyi gerçekleştiren TKİ Genel Müdürlüğünce bi

linmemektedir. Yasal süresi içinde verildiği tespit edilen Polat Madencilik ve Akpınar Madencilik 
Firmalarının, söz konusu sahaya sırasıyla 503 000 TL./Ton ve 512 000 TL./Ton fiat verdiği görül
müştür. 

Bu teklifler değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise, verilen fiatlar haddi layıkında görülmeye-
rek ihale iptal edilmiştir. Bunu takiben aynı saha için 6.2.1996 tarihinde yeniden ihaleye çıkılmış 
olup, bu ihaleye yukarıda adı geçen Özbeyler Petrol Ürünleri Otomotiv Tic. San. A.Ş. ile Ağaçlı 
Otomotiv A.Ş. teklif vermemiş, Ermenek Cenne Ltd. Şti. ise 707 000 TL./Ton teklif vermiştir. İha
le henüz sonuçlanmamıştır. 

Sorular ve Cevaplar: 

Soru 1. İhale şartnamesine ihale saati yazılmış mıdır? 
Cevap 1. İhale şartnamesinin 10. maddesinin 1. paragrafında "Teklifler ilanda belirtilen saate 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında TKİ Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilecek
tir." denilmektedir. Ayrıca 11.12.1995 günü 22490 sayılı Resmi Gazetenin 33. sayfasında yayım
lanan ilan metninin 3. maddesinde "İsteklilerin, tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 25.12.1995 
Pazartesi günü saat 11.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine teslim etme
leri zorunludur" ibaresi mevcuttur. Yine 10.12.1995 tarihli Milliyet Gazetesinde de aynı ilan yer al
mıştır. 

Soru 2. İhalenin tarihinin 24 Aralık 1995 milletvekili seçimlerini takip eden 25 Aralık 1995 
gününe konulmasının bu ortamda herhangi bir manası var mıdır? 

Cevap 2. 8.1.1991'de Akpınar Madencilik firması ile yapılmış olan mukavelenin bitiş tarihi 
8.1.1996'dir. Bu tarihten önce söz konusu sahanın ihalesinin yeniden yapılması mevcut ocağın boş 
kalarak göçüğe uğramaması açısından teknik bir zorunluluktur. Seçim tarihiyle çakışması tesadüf-
den ibarettir. ' 

Soru 3; Devlet iddia edildiği gibi yaklaşık asgari 2 trilyon zarara uğratılmış mıdır? 
Cevap 3. Bahis konusu ihalede verilen geçerli teklifler haddi layık görülmeyip Kurumun kârı 

düşünülerek ihale iptal edilmiştir. 
Soru 4. 1989 ve 1990'dan beri bu şirketler burada çalışma yaptıkları ve devletten kendileri 

1995 yılında 200 000 TL./Ton fiat ödeyerek başka firmalara 1995 yılı 1 200 TL./Ton üzerinden rö-
dövanslı olarak çalıştırdıkları tespit edilmiştir. Devletin bu yöndeki zararlarının sorumlusu kimdir? 

Cevap 4. 1989 ve 1990 yıllarında yapılmış olan ihaleler yönetmelik ve şartnamelerine göre o 
tarihteki en uygun ve en yüksek fiatları teklif eden firmalara yapılmış ve bu firmalarla mukavele
ler imzalanmıştır. Mukavele sonuna kadar İdarece hukukenjyapılabilecek bir işlem bulunmamak
tadır. 

Soru 5. Aynı ruhsata tabi sahanın Tl panosu ise yaklaşık 150 000 TL. gibi bir rakamla yeni
den eski taşeronuna ihale edilmeden verilmiştir. Bu saha günün rayici de gözönüne alınmadan ni-. 
çin ihaleye çıkarılmamıştır? r 

Cevap 5. Tl panosunun sözleşmesi 22.12.1999 tarihinde sona erecek şekilde devam etmekte 
olan bir taahhüt olup, yeniden ihale edilmeden verilmesi söz konusu değildir. 

Soru 6. İhaleye çıkarılan kömürün yüksek vasıfta bir linyit kömür olduğundan bakanlığın bil
gisi var mıdır? 

Cevap 6. Bakanlığımız ülkemizde bulunan tüm kömür sahaları hakkında yeterli bilgiye sahip
tir. Söz kotıusu sahada toplam 2 milyon ton civarında, 2 500-3 800 Kcal/kg. kalorifik değerinde re
zerv mevcut olup, sahanın yıllık üretim seviyesi 160 000 ton'dur. • . . - . ' • 
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Soru 7. Her iki panonun da ihalesi yeniden gözden geçirilip herhangi bir idarî işlem yapılacak 

mıdır? 

Cevap 7. Mukavelelerinin bitiminde her iki pano birlikte yeniden değerlendirilecektir. 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, doğalgaz alınan ülkelere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Şinasi Altıner tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

29.1.1996 

Zeki Ünal 
. . Karaman 

1. Doğal gaz hangi ülkelerden ne miktarlarda sağlanmaktadır? Fiatları nedir? 
2. Bu ülkeler doğal gazı, siyasî veya askerî bir gerginlik olduğu takdirde kesebilirler mi, keser

lerse devlet olarak tedbirleriniz nelerdir? 
3. Doğal gaz hangi sahalarda kullanılmaktadır? Oranları nedir? 

' 4. Doğal gazdan faydalanan il ve ilçeler hangileridir? 

5. Önümüzdeki yıllarda Karaman İli doğal gazdan faydalanabilecek midir? 

. •• ' ;• T . c . 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı :B.l 5.0.APK.0.23.300.273.3383, 19.3.1996 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

İlgi : 15 Şubat 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/286-427/809 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 7/286 sayılı yazılı 

soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

, . Hüsnü Doğan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/286-427) 
Soru 1. Doğal gaz hangi ülkelerden ne miktarlarda sağlanmaktadır? Fiyatları nedir? 
Cevap 1. Doğal gaz ithalatımız, halen Rusya Federasyonu'ndan boru hattı yoluyla 6 milyar m3 

ve Cezayir'den 2 milyar m3 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak üzere toplam 8 milyar m3 

seviyesindedir. Bu arz miktarlarından başka, özellikle kış dönemlerinde yaşanan talep artışına 
cevap verebilmek amacıyla, 1995-96 kış dönemi içinde Avustralya North West Shelf'den 300 
milyon m3'lük LNG alımı gerçekleştirilmiştir. Mevcut arz miktarımızı artırmak amacıyla, Rusya 
Federasyonu'ndan ilave yıllık 8 milyar m3'lük doğal gaz alımı için bir Ön Protokol imzalanmıştır. 
Cezayir'den ilave LNG alımı hususunda imzalanan şirketler arası Protokol 1997'den itibaren yıllık 
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1 milyar m3'lük bir alımı kapsamaktadır. Aynı ülkeden 1999 yılından itibaren ikinci 1 milyar 
m3/yıllık ilave LNG talebimiz ise ilgili şirket tarafından değerlendirilme aşamasındadır. Bundan 
başka Nijerya'dan 1999 yılından itibaren yıllık 900 milyon m3 LNG alımına ilişkin Alım-Satım 
Anlaşması imzalanmış bulunmaktadır. Öte yandan İran'dan 1999 yılından itibaren kademeli olarak 
doğal gaz ithaline ilişkin görüşmelerimiz nihai aşamaya gelmiş olup, Alım-Satım Anlaşmaları 
hazırlanmış bulunmaktadır. Katar'dan LNG alımına ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir. 

Bununla birlikte söz konusu ülkelerde yapılmış Anlaşmalar, Uluslararası Ticaret Hukuk Ku
ralları kapsamında gizlilik içermektedir. Anlaşma'ya uygun, olarak fiyatlar her üç ayda bir dünya 
petrol fiyatlarına endeksli olarak revize edilmektedir. 

Soru 2. Bu ülkeler doğal gazı, siyasî veya askerî bir gerginlik olduğu takdirde kesebilirler mi, 
keserlerse devlet olarak tedbirleriniz nelerdir? 

Cevap 2. Mevcut arz kaynağı ülkeler ile gerek diğer ithalatçı ülkeler, gerekse Türkiye arasın
da şimdiye kadar bahsi yönde herhangi bir gerginlik yaşanmamış olması nedeniyle, böyle bir du
rumda arz güvenliğimiz açısından bir sorun yaşanması öngörülmemektedir. Bununla birlikte doğal 
gaz arzında sürekliliğin sağlanması ve kullanıcıların zor durumda kalmasını önlemek amacıyla, do
ğal gaz arz kaynaklarımızı çeşitlendirme çalışmaları halen sürdürülmektedir. Bunun yanısıra, ola
ğanüstü arz kesintilerinin vuku bulması durumunda doğal gaz arz sürekliliğini sürdürmek amacıy
la doğal gaz yeraltı depolaması projelerinin fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. 

Soru 3. Doğal gaz hangi sahalarda kullanılmaktadır? Oranlan nedir? 

Cevap 3 Doğal gazın kullanıldığı sektörler ve bu sektörlerdeki tüketimlerin % dağılımları 
1995 yılı itibariyle şöyledir. 

Elektrik ;,•" Sektörü % 57 
Gübre " % 11 
Konut-Ticarî " % 15 

Sınai " % 17 
Soru 4. Doğal gazdan faydalanan il ve ilçeler hangileridir? 
Cevap 4. Doğal gaz halen Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde konut-ticari sektörde 

kullanılmaktadır. Bu illerle birlikte hattımızın geçtiği diğer iller olan Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, 
Kocaeli illerimiz sınırlan içindeki sanayi, gübre tesisleri ve doğal gaz santralları da doğal gaz kul
lanımından yararlanmaktadırlar. Halen yapımı devanı eden Karadeniz ve Bursa-Çan Hattının ta
mamlanması ile birlikte Balıkesir, Çanakkale, Adapazarı ve Zonguldak illerimiz içinde bulunan te
sisler de doğal gazdan yararlanabileceklerdir. 

Soru 5. Önümüzdeki yıllarda Karaman İli doğal gazdan faydalanabilecek midir? 
Cevap 5. Doğal gazın yurt çapında kullanımını yaygınlaştırma çalışmaları doğrultusundaki do

ğal gaz iletim hattı yatırım projelerinden biri de Güney İletim Hattı olup, Karaman bu hat güzergâ
hında bulunan illerimizden biridir. Planlanan iletim hatlarını faaliyete geçirebilmek için gerekli, ye
terli ve güvenilir ilave doğal gaz arzı bulmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmala
rın kesinleşmesi ve finansmanının sağlanması ile birlikte Güney hattı da dahil, iletim hatlarını yay
gınlaştırma projelerine başlanabilecektir. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2  
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

•tok. maı>0<mm<**#~ 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İl1.— Konya Milletvedcili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

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

13. — 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

14. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3İL, — Konya..Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına üıişkin önergesi (10/37) 

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

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

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

35. —" Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

36. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

38,, —• İstanbul Milletvekili-Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

39. —' İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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




