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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.
Birleşimi yöneten Başkanvekili Kamer Genç, Başkanvekilliği görevine seçilmesi nedeniyle
bir teşekkür konuşması yaptı.
Ordu Milletvekili Müjdat Koç, fındık üreticilerinin sorunları ile çözüm yollarına,
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat, Kemerköy Termik Santralı yer seçiminin yanlış yapıldığı
iddialarına,
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.
Vah Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Van'da meydana gelen sel felaketi ve alınması gereken
tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin cevap ver
di.
.|
Hamdi Üçpınarlar'ın istifasıyla boşalan Çevre Bakanlığına Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin
vekâlet etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi;
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi (10/9)
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/20),
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri;
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında meyda
na gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğü ile ilgili yolsuzluk iddialarını araş
tırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/2), yapılan öngöriişmelcrden
sonra, kabul edildiği açıklandı.
Kurulacak komisyonun:

,

9 üyeden teşekkül etmesi,
Çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren bir ay
olması,
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,
Kabul edildi.
İsparta Milletvekili Ömer Bilgin, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın;
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya da, İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in;
Konuşmalarında şahıslarına sataşıldığı iddialarıyla birer konuşma yaptılar.
14 Şubat 1996 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere, birleşime 19.13'te son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili
Ünal Yaşar
Gaziantep
Kâtip Üye

Mustafa Baş
İstanbul
Kâtip Üye
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II. - GELEN KÂĞITLAR
14. 2.1996 ÇARŞAMBA
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık destekleme alımlarına ve fiyatlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1996)
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının hizmete
açılmaması nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/321) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.2.1996)
3. - Eskişehir Milletvekili Hanifı Demirkol'un, Destekleme Fonundan 1995 yılı içinde illere
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.2.1996)
4. - Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol'un, Mahallî İdareler Fonundan 1995 yılı içinde il
lere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/323) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.2.1996)
/
.'.-.,
5. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Mikes Firmasına F-4 Fantom uçaklarının
modernizasyonu projesine ilişkin1 Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/324) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.2.1996)
, 6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türk Telekom A.Ş.'nin, bölgesel çağrı sis
temleri ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/325) (Başkanlığa geliş tarihi :
9.2.1996)
7. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sıvas-Zara'da güvenlik nedeniyle boşaltılan Selimiye
Köyü halkının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/326) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 13.2.1996)
8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirme için ödenen danışmanlık ve rek
lam ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa geliş tarihi :
13.2.1996)
9. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin merkezine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi:
13.2.1996)
.-.'-.:.'
Meclis Araştırması Önergeleri
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği
ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların tespit edilmesi amacıyla Ana- .
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1996)
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluşlarının amaçla
rı dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1996)
'
3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının nedenlerinin
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1996)
4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1996)
-
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul)
.-

'O'—

' •

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum.
III. - YOKLAMA
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; adı okunanan
sayın milletvekilinin, yüksek sesle "buradayım" diye belirtmesini rica ediyorum.
(Ankara Milletvekili Agâh Oktay Güner'e kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim. Yine, birçok arkada
şımızın da gündemdışı söz istekleri .vardır; ama, İçtüzük gereğince, ancak üç kişiye söz verebiliyo
ruz. Gündemdışı söz veremediğim arkadaşlarımın bir kısmına da yarın söz vereceğim; diğer talep
leri, benden sonra görev alacak başkanvekili arkadaşıma devredeceğim; kusura bakmasınlar.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. - Çankırı Milletvekili Mete Bulgun'ün, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sığır vebasına ve
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin
cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı ilk söz, Çankırı Milletvekili Mete Bülgün arkadaşıma verilmiştir. Sa
yın Bülgün, sığır vebası konusunda söz istemiştir.
Buyurun Sayın Bülgün. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Bülgün, süreniz 5 dakika efendim.
, METE BULGUN (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz hayvancılığının,
son dört yıllık iktidar döneminde hangi noktaya getirildiği ve özellikle 24 Haziran 1995 ithalat ka
rarlarıyla ülkemiz hayvancılığının âdeta imha edilmek istendiği, hepimizin malumlarıdır. Bu Hü
kümetin, hayvancılık ve tarımla ilgili dört yıllık uygulamaları, hiç şüphesizdir ki, çok ciddî boyut
larda tartışılacak ve sorumluları mutlaka hesap verecektir.
Yeni bir hükümetin kurulması aşamasında bu konunun tartışılmasını erteleyerek, çok ciddî bir
problem haline gelen, ülkemiz millî servetini tehdit eden ve sorumsuzluk nedeniyle büyük bir fe
laket haline gelen sığır vebası hastalığını bilgilerinize sunmak istiyorum.
Ülkemiz, 1991 yılı içerisinde hayvancılığımızı ciddî bir şekilde tehdit eden, doğu ve güneydo
ğudaki komşu ülkelerden, yani İran ve Irak'tan kaçak olarak yurda sokulan hastalıklı hayvanların
sebep olduğu sığır vebası hastalığıyla karşı karşıya kalmıştır. İran'da, öteden beri, zaman zaman or
taya çıkan bu hastalık, 2 Ekim 1989 tarihinde yeniden zuhur etmiş ve Türk Hükümeti, aynı tarih
te, merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisinden gelen mesajla bilgi
lendirilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılmıştır. Nitekim, 5 Eylül 1991 tarihinde,
ilk defa Van ve Hakkâri illerinde, İran ve Irak menşeli kaçak hayvanların neden olduğu sığıp veba
sı hastalığı tespit edilmiş ve durum, 25 Ekim 1991 tarihinde, Uluslararası Salgın Hayvan Hastalık-
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lan Ofisine, kısa adı OIE olan kuruluşa bildirilmiştir. Bilahara hastalık 41 ilimize bulaşmış ve 436
mihrakta seyretmeye başlamıştır. Sığır vebası hastalığının görülmesiyle birlikte, 3285 sayılı Hay
van Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu kanuna ait yönetmeliğin bu hastalıkla ilgili özel hükümleri
gereğince, tüm idarî ve teknik tedbirler alınarak derhal uygulamaya konulmuş; karantina uygula
ması, hayvan hareketlerinin kısıtlanması, aşılama kampanyası ve hastalıklı hayvanların tazminatlı
olarak itlaf edilmesi suretiyle, hastalık, ülke genelinde, sekiz haftada söndürülmüştür. Fakat, 1992
yılı sonbaharında, bu hastalık, İran ve Irak'tan kaçak hayvan girişlerine mâni olunmaması ve sınır
illeri valilerinin, canlı hayvan sınır ticareti kapalı olmasına rağmen, kaçak canlı hayvan ticaretine
göz yummaları' sebebiyle yeniden zuhur etmiş ve hayvan hareketlerinin kısıtlanmaması sebebiyle
de kışa zamanda bütün ülke geneline yayılmıştır.
1992 yılı sonbaharından beri, aşağıdaki nedenlerle bu hastalığın söndürülmesi mümkün olma-'
mış ve ülke hayvancılığı yok olma noktasına getirilmiştir:
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre alınması gereken idarî ve teknik ted
birler alınmamıştır. Şöyle ki: Sınır illerimiz, özellikle Ağrı, Kars, Hakkâri, Van, Diyarbakır, Şanlı
urfa, Siirt, Muş, Bitlis, Mardin, Sımak ve Batman İllerimiz, sığır vebası yönünden hassas bölge ilan
edilmemiş ve hayvan pazarları kapatılmamıştır. Hastalık görülen illerimize karantina ve güvenlik
kordonu uygulaması gayri ciddî olarak uygulanmış, bu illere hayvan giriş ve çıkışlarına mâni olun
mamış ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğüyle bu konuda işbirliği yapılmamıştır. Hastalıklı hay
vanların hareketine mâni olunmadığından hastalık bütün yurda yayılmış, buna mukabil, aşılama fa
aliyetleri bütün yurtta aynı anda başlatılmamıştır. Hastalık görülmeyen illerimizden yapılacak hay
van şevklerinde, hayvanların, sevk edilmeden 21 gün önce hastalığa karşı aşılanmaları gerekirken,
bu kurala asla riayet edilmemiştir.
BAŞKAN - Bir dakika efendim, süreniz bitti; ancak, size ek süre veriyorum; lütfen tamamlar
mısınız...
METE BÜLGÜN (Devamla) - Devlet karayolu üzerindeki hayvan sevk kontrol merkezleri
nin, 24 saat, büyük bir titizlikle denetim ve kontrol yapması gerekirken, bu kontroller yapılama
maktadır.
Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, İstanbul Pendik Hayvan Hastalıkları Araştırma
Enstitüsü ve Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma Enstitülerinin, toplam, hastalık, sığır vebası aşı
sı üretim kapasitesi 2 milyon doz olmasına rağmen, yeteri kadar aşı üretilememekte ve yurt gene
linde topyekûn bir seferberlik halinde, 1991 yılı ekim ayında olduğu gibi, bir aşı kampanyası gerçekleştirilememektedir.
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereği, hastalığın önlenmesinin en önemli bir
yolu da, hasta hayvanların tazminatlı olarak itlaf edilmesidir. 1991 yılında, bu nedenle, 11 960 adet
sığır itlaf edilmiş ve 26 milyar 543 milyon 223 bin lira tazminat olarak hayvan sahiplerine öden
miştir. Oysa, 1992 yılı sonbaharından itibaren, Hazinede ödenek yok gerekçesiyle hasta ve şüphe
li hayvanlar itlaf edilmemiş ve edilmemektedir; hastalığın önlenememesinin en büyük sebeplerin
den birisi budur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, ödenek yok gerekçesiyle itlaf etmediği bu hay
vanlar, muhtelif yerlere sevk edilmekte ve kesilip, et olarak tüketime verilmektedir. Bu etler, teftiş
talimatına göre, kombina ve mezbahalarda kontrol edilmediğinden, halkın sağlığıyla birinci dere
cede oynanmaktadır.
Gerek resmî ve gerekse özel kombina ve mezbahalarda, tüm idarî ve teknik tedbirler alınma
mış ve buralarda, belge kontrolleri yapmak üzere, hükümet veterinerleri görevlendirilmemiştir. Her
şeyden önemlisi de, Hükümet, bu hastalığı, gerek çiftçiden ve gerekse kamuoyundan saklayarak,
çiftçilerin gerekli önlemleri almasını...
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... Size, ek süre de verdim...
METE BÜLGÜN (Devamla) - Sayın Başkanım, çok önemli bir konu... Toparlıyorum...
BAŞKAN - Ama, olsun... Ne yapalım! Bütün konuşmalar Önemli... Rica ediyorum... Bir da
kika daha verdim, bitirin...
METE BÜLGÜN (Devamla) - Bütün bunların sebebi, işbaşındaki Hükümetin partizan düşün
celerle yaptığı tayinlerdir. Partizanca yapılan tayinlerle, ehil olmayan insanlar sorumlu mevkilere
getirilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatları âdeta dökülmektedir. Zaten, bu Hü
kümet zamanında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yok olmuş, ülkenin tarım ve hayvancılık politika
sı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Bakanlığının boş vakitlerini değerlendirdiği bir uğraş haline
gelmiştir. Şu anda yapılması gereken şey, derhal, sığır vebası hastalığını, aynen PKK terörüyle eş
değer bir tehlike olarak kabul edip, tamamen millî menfaatlar doğrultusunda aşağıdaki tedbirleri al
maktır.
İran ve Irak Devletlerinin, kendi topraklarındaki bu hastalığı önlemek için hiçbir tedbir alma
dıkları, hepimizin malumudur. Bu ülkelerin, sığır vebası hastalığına karşı gerekli önlemleri alması
konusunda,.bu ülkeler üzerinde, Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Örgütü olan OIE'nin bas
kı kurması temin edilmelidir.
Sınır illeri valileri, işin ciddiyeti konusunda uyarılmalı ve kaçak hayvan ticaretine kesinlikle
müsaade etmemeleri temin edilmelidir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen son cümlenizi söyler misiniz; size iki defa ek süre verdim... Son cümleni
zi söyleyin. Rica ediyorum.
Buyurun.
METE BÜLGÜN (Devamla)-Çok önemli...
BAŞKAN - Efendim, bu, İçtüzükle belirlenen bir süre...
METE BÜLGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, teknik bir konu...
BAŞKAN-Teknik; ama, sürenizi iyi kullanmıyorsunuz; lütfen...
METE BÜLGÜN (Devamla) - 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereği, Türk
Silahlı Kuvvetleriyle yapılması gereken işbirliği mutlaka yapılarak, gerek sınırlardaki kaçak hay
van girişleri ve gerekse yurtiçindeki belgesiz hayvan nakilleri kesinlikle önlenmelidir.
Hasta ve şüpheli hayvanlar mutlaka tazminatlı olarak itlaf edilmelidir. Bu hastalık, millî bir
problem kabul edilerek, mutlaka Hazineden ödenek ayrılmalı ve itlaf edilen hasta ve şüpheli hay
vanların bedeli çiftçiye ödenmelidir. Böylece, itlaf edilen hayvanının bedelini alacağını bilen çift
çi, hasta hayvanını gizlemeyecek ve kesmeyecektir. Bu suretle, hastalıkla mücadelede ciddî bir me
safe alınacaktır. Eğer, Hazineden ödenek ayrılamaz ise, dışkaynaklardan bu hastalık için mutlaka
özel bir fon temin edilmeli...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim; tamam. Artık, söyleyebildiğiniz kadarını söylediniz;
kusura bakmayın...
METE BÜLGÜN (Devamla) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Olmaz efendim; hayır; söz vermiyorum. Bakın, size 4 dakika ek süre verdim...
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ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, son cümlesini söylesin.
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Lütfen... Rica ediyorum...
Buyurun Beyefendi.
MEIT£ BULGUN (Devamla) - Sayın Başkan, son...
BAŞKAN - Efendim, 4 dakika ek süre verdim! Rica ederim... Buyurun. (ANAP sıralarından
"Bağlasın" sesleri)
. - • / • ,
Arkadaşlar, son cümlesini söyledi. Ben, üç defa, dört defa...
ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, son cümlesi... Bağlasın...
BAŞKAN - Siz müdahale etmeyin; Meclisi ben yönetiyorum! (ANAP sıralarından "Bağlasın"
sesleri; DYP sıralarından alkışlar.)
ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) - Bir cümle...
BAŞKAN - Sayın Aksu, bu alışkanlığınızı bırakın lütfen... Rica ediyorum...
. Teşekkür ederim Sayın Bülgün.
Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri cevap verecekler. (DYP sıralarından alkışlar)
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Çankırı Milletvekili Sayın Mete Bülgün'Un, yurdumuzda görülen hayvan hastalıkları dolayı
sıyla yaptıkları gündemdışı konuşmaya cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi »
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi, 1991 yılında daha çok İran'dan kaçak ola
rak giren hayvanlarla başlayan sığır vebası konusunda, Bakanlığımız -arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi değil- o günden bu yana devamlı tedbirlerini aldırtmış ve sürdürmüştür.
Sayın Tarım Bakanımız şu anda Ankara dışında olduğu için -geçmişte de bu görevi yapan bir
arkadaşınız olmak itibariyle- cevap arz ediyorum, cevap arz etmek ihtiyacını duydum.
Değerli arkadaşlarım, bir kere, son görülen sığır vebası olayları daha çok Mersin Limanındadır. Mersin Limanında olması şunu işaret ediyor; yani, şunu arz etmek istiyorum: Hastalık, İran ta
rafından gelen hayvanlardan bulaşmamaktadır. Yani, kaçak olarak giren hayvanlarla bu olayı bir
birinden ayırmak lazım.
Bir İkinci tespit de -Tarım Bakanlığının tespitleri neticesinde- şudur: Hastalık, ithal edilen
hayvanlarda değildir. Hastalık -ithal edilen hayvanların yapılan kan muayenelerinde sağlam olarak
yurda girmiş oldukları tespit edildikten sonra- padoklarda veya tahaffuzhanelerde beklemekte olan
diğer hayvanlarla beraber, orada, bir arada bulunmalarından dolayı sirayet etmiş bir hastalıktır. Bu
nu, bu şekilde ifade etmek istiyorum.
• Ayrıca, yine -değerli milletvekilinin ifade ettiği gibi değildir- Bakanlık bu işe ilgisiz değildir.
İtlaf edilen hayvan sayısı da 597'dir. Yani, arkadaşımızın, burada, "bedelini verin ki, hastalıklı hay
van herhangi bir şekilde piyasaya intikal etmeden itlaf, edilsin" şeklinde...
METE BÜLGÜN (Çankırı)-Sayın Bakan...
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Siz konuştunuz... Lütfen...
Bu 597 hayvan, değerli arkadaşımızın beyanının aksine, bedeli verilmek suretiyle itlaf edil
miştir.
Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının teşkilatı dökülmekte falan değildir; dökülmekte ise
de, gelir toplarsınız!
,
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Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
. Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.
2.-Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, ipekböceği üreticilerinin sorunlarına ve alınması ge- ' rekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakam Fuat Çay'ın cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Bursa Milletvekili Sayın Yahya Şimşek'e verilmiştir. Sa
yın Şimşek, koza üreticileri hakkında söz istemişlerdir.
Süreniz 5 dakikadır; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, 20 nci
Dönem milletvekili arkadaşlarımı kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum. Aynı şekilde, Sa
yın Başkanı, yeniden seçildiği görevi nedeniyle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.- .
Ülkemizde, binbeşyüz yıllık bir geçmişe sahip olan ipekböcekçiliği, özellikle Birinci Dünya
Savaşının getirdiği sorunlar, sunî ve sentetik elyafın zaman zaman ipeğin yerini alması, koza ürü
nünün para etmemesi gibi nedenlerle sarsıntılar geçirmiştir. Böcek bakım sahalarındaki azalmalar,
neticede, ipekböceğinin tek gıda maddesi olan dut bahçelerinin kesilmesine kadar varan üzücü so
nuçlar doğurmuştur. Bir rakam vermek gerekirse, 1900'lü yılların başlarında 18 000 tona ulaşan yaş
koza üretimimiz, 1980'li yıllarda 2 200 tona, 1995 yılında ise 272 tona kadar gerilemiştir. İpekbö
cekçiliği üretiminde azalışa neden olan ve günümüze yansıyan önemli nedenleri şöylece sıralamak
mümkündür:
1990 sonrası uygulanan istikrarsız taban fiyat politikaları ile 1994 ve 1995 yıllarında, sektör
deki krize rağmen, kozanın, bu dönemde destekleme dışı bırakılması; yurdumuzun, yaş koza üre
timinin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Marmara Bölgesinde, sanayinin gelişmesi nedeniyle, şehir
lere doğru göçlerin yaşanması sonucu, dutlukların kesilerek arsaya dönüştürülmesi; Ege Bölgesin
de ve Trakya'da, gelişmiş ülkelerde örneğine rastlanmayacak şekilde, sorumsuzca, havadan yapı
lan süne mücadelesi sonucu, çevredeki dut ağaçlarının büyük ölçüde zarar görmesi; Körfez Savaşı
nedeniyle, özellikle ipek halı sektöründe görülen kriz neticesinde fiyatların ani düşüşü; Sovyetler
Birliğinin dağılmasından sonra Türk cumhuriyetlerinden kaçak yollardan ülkemize getirilen kalite
siz koza ve ipek ipliğinin düşük fiyatları nedeniyle iç piyasa değerlerinin altüst olması; 1 Ocak
1996 tarihinden itibaren gümrük birliğine girilmesi nedeniyle gümrük fonlarının kalkması ve ka
çak yollardan giren bu ürünlerin, artık, yasal olarak ülkeye girmesi gibi nedenlerdir.
Geçmişte, yurdumuzun geniş bir aile kesiminin vazgeçilmez ve geleneksel bir tutkusu ve ge
çim kaynağı olan ipekböcekçiliği, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı, bugün, ne yazık ki,
yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bugün için, yurdumuzun, genellikle Marmara ve Akdeniz Bölgelerindeki dağ köylerinde ika
met eden, gelir düzeyi oldukça düşük, yaklaşık onbeşbin üretici ailenin uğraş konusu olan ipekbö
cekçiliği, 1996 yılına, bu belirsizlik ve yaşanılan krizle birlikte girmektedir. 1996 yılında yaş koza
üretimine devlet tarafından verilecek destek, sadece üretimin devamlılığını sağlamakla kalmaya
cak, binlerce üreticimizin ekonomik sıkıntılarını da hafifletecektir.
Dünyada koza üretiminin yapıldığı birçok ülkede, ipekböcekçiliği, devlet tarafından destek
lenmektedir. Salt kültürel bir değeri koruma, yıllardan beri bu işi kendilerine meslek edinmiş in
sanları mağdur etmeme uğruna, Japonya gibi gelişmiş bir ülke, yaş kozaya, kilogramda 15 dolar,
Güney Kore gibi atılım içerisindeki bir başka ülke ise kilogramda 13 dolar destek vermektedir.
Yurdumuzda ise, ürünün tamamını Kozabirlik'in alması, durumunda dahi, devlet tarafından sağla
nacak destek, sadece 60 milyar Türk Lirasıdır. Bu desteğin esirgenmesi, çok önemli, tarihî, kültü
rel ve turistik bir değeri olan prestij ürünümüz ipekböcekçiliğinin tükenmesi demektir.
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, size de ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı süratle tamamlayın.
YAHYA ŞİMŞEK (Devamla) - Teşekkür ederim.
Bu tükeniş, Türk tekstiline ve turizmin ilgi odağı olmuş, Türk motifleriyle bezenmiş, el eme
ği, göz nuru olan dünyaca meşhur Hereke halısına da olumsuz yansıyacaktır. Bu tükeniş, yalnız
Türk kozasının veya Türk ipeğinin sonu değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve önemli
bir turistik değerimizin de sonu olacaktır. Şunu iyi tespit etmek gerekir ki, 1996 yılı, ipekböcekçiliğimiz için, çok kritik ve daha sonra telafisi mümkün olmayacak bir yıldır. Kültürel bir döğerimizin yok olmaması, en azından üretimin bugünkü seviyesinin korunması için, yaş koza üretiminin
destekleme kapsamına alınması, hatta korunması zorunludur.
Bilindiği gibi, 24-25 Ocak 1995 tarihleri arasında Kıışadası'nda düzenlenen, Sayın Başbakan
ile dönemin Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanının onurlandırdığı, tüm birliklerin
ortaklarınca temsil edildiği, 1 inci Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Üretici Kurultayında açık
lanan sonuç bildirgesinde, tarihî, kültürel ve prestij ürünü olan kozanın, her koşulda desteklenme
si kararlaştırılmıştır. Bu karara bağlı kalınarak, yaş koza, 1996 yılı içinde devlet desteklemesi kap
samına alınmalıdır.
Binbeşyüz yıldan beri Anadolumuzda yaygın olarak yapılan ve Türk kültürüyle özdeşleşmiş
olan Türk koza ve ipeğinin yaşatılması için, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, ilgi
li tüm kurum ve kuruluşların konuya sahip çıkmaları gerektiğine inanıyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şimşek.
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Fuat Çay; bu
yurun.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; ülkemizin prestij ürünlerinden olan yaş kozanın 1996 yılı alım kampanyası konusun
da değerli arkadaşım Yahya Şimşek'in görüşlerini yanıtlamak üzere söz almış bulunuyorum. Heye
tinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bilindiği gibi, ülkemizde binbeşyüz yıllık bir geçmişe sahip olan ipekböcekçiliğimiz, bugün
artık gerçekten can çekişmektedir. 1990 yılında 2 170 ton olan ülkemiz yaş koza üretimi, 1995 yı
lında 270 tona kadar düşmüş bulunmaktadır. Yeterli destek verilmediği takdirde, önümüzdeki dö
nem yaş koza üretiminin 100 tonlara kadar gerileyeceği ve yakın bir gelecekte üretim olmayaca
ğı tahmin edilmektedir.
Düşük üretim düzeyi, ülkemiz ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzaktır. Ülkemiz bugün, ihra
catçı konumdan ithalatçı durumuna düşmüştür. İthalat .rakamlarına bakıldığında, yaş koza üretim
miktarının 800 ton düzeylerine yükseltilmesi ve ihracat imkânlarının yeniden oluşturulması gerek
mektedir. Bugüne kadar yaş koza üreticisinin yanında yer almış bulunan Kozabirlik'in halihazırda
ki maddî olanakları, bu sezon, değil alıma başlayabilmek, maalesef işçi ücretlerini ödeyebilmek
için dahi yeterli bulunmamaktadır. Bu durum, Kozabirlik'in devletçe finanse edilmesi gereğini or
taya koymaktadır.
1996 yılı Türkiye yaş koza rekoltesinin, 150 ton civarında gerçekleşmesi ve Kozabirlikçe, bu
civarda bir alım yapılması beklenmektedir. Tahminî alım fiyatının 400 bin Türk Lirası/kilogram
düzeyinde belirlenmesi durumunda, Kozabirlik'e ürün alımı için 60 milyar Türk Lirasının tahsisi
yeterli olacaktır. Bu amaçla, Bakanlığımız tarafından, yaş koza üretimi destek projesi, üç ayrı uy
gulama alternatifi içerecek şekilde hazırlanmış bulunmaktadır. Bu projeyle, Kozabirlik'in, 3186 sa-268-
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yılı Kanunun 27 ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesinin 50 nci maddesi uyarın
ca, Yüksek Planlama Kurulu tarafından devlet adına ürün almakla görevlendirimesi ve Birliğe Ha
zinece kredi açılması, ya Destekleme Fiyat İstikrar Fonu hakkında kararın 10 uncu maddesi uya
rınca ürün bedellerinin ödenmesi ve işletme giderlerinin karşılanması için gerekli kaynağın en az
yüzde 50'sinin sabit faizli olarak Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararıyla Destekleme Fiyat
İstikrar Fonundan verilmesi ya da çıkarılacak bir finansman kararnamesiyle, Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası tarafından Kozabirlik'e, ürün alımlarında ve işletme giderlerinin karşılanmasında
kullanılmak üzere en fazla yüzde 50 sabit faizli finansman sağlanması öngörülmüş bulunmaktadır.
Büyük bir kaynak olarak değerlendirilemeyecek bu 60 milyarın, önerilen şekliyle Birliğe tah
sisi halinde, hem kültürel mirasımız yaş koza üretimine sahip çıkılacak hem de yaş koza üreticile
rinin mağduriyeti önlenmiş olacaktır.
Yaş koza üreticisine verilecek olan bu desteğin uluslararası kurallara aykırılık teşkil etmediği,
yapılacak destekle, yalnızca yaş koza üretim ve tüketiminde oluşan dengesizliğin giderilmesi ve
üretimin eski normal düzeylere yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
•
Bu konuda önerilen destek projesi, 9.2.1996 tarihli 2075 sayılı bir yazıyla, Devlet Bakanlığı
na intikal ettirilmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığının olumlu görüşleri de alınarak, önerilen bu proje
ye, Hazine Müsteşarlığımızın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığının da gerekli ilgiyi göstereceğine
inanıyoruz.
Yaş koza üretimi, 1996 dönemi alım kampanyası sırasında Kozabirlik'e gerekli destek veril
mesi suretiyle mutlaka desteklenmeli. Böylece, Kozabirlik aracılığıyla gerçekleştirilecek alım po
litikalarıyla, yaş koza üreticisinin mağduriyeti mutlaka önlenmiş olacaktır.
Bu vesileyle, Sayın Yahya Şimşek'e tekrar teşekkür ediyor; Yüce Heyetinizi saygılarımla se
lamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.
3. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu 'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerinde son günlerde yoğunlaşan sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşma sırası, Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'na verilmiştir.
Sayın Seydaoğlu, son günlerde doğu ve güneydoğuda gelişen olaylar ve sorunlarla ilgili gün
demdışı söz istemişlerdir.
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Değerli Başkan, yeni yasama döneminden
dolayı sizlere ve Divana başarılar diler, tebrik ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî ki, ben isterdim ki, bugün bu salonda,
milyonlarca insanın hayatını direkt ilgilendiren tarihî bir konuşma için, sizler 5 dakika sussamz ve
bizi dinleseniz; ama, yine de takdir sizin. Çünkü, ülkeyi bu sefalet içinde...
BAŞKAN - Siz konuşmanızı yapın; sayın milletvekilleri dinliyorlar.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bu konu ciddîdir, milyonlar
ca insanın hayatına yönelik konuşmadır...
BAŞKAN-Tabiî, tabiî...
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SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - ...onun için, lütfen, onları uyarmanızı istiyo
rum.
Bu düşüncelerimle, son günlerde özellikle doğu ve güneydoğuda direkt insan haklarını kaste
den ve Türkiye'nin sosyal hukuk ayıbı olan, insanların hayat standartlarının, artık, yaşam biçimle
rini, askerî kışlaların çöplüklerinden topladıkları ekmeklerle iftarını açtığı bir Türkiye gerçeğiyle
ve yine, tarihî bir gerçekle, daha bugünkü gazetede okudum, Hükümetin iki ayrı kanadının, birin
cisi, Grup Başkanvekili Sayın Yalım Erez'in itirafları, diğeri, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz
Baykal'ın itirafları, bana bir gerçeği daha anımsatıyor... İkisinin de, bugünkü basına yansıyan yazı
larda; Hakkâri'de, güneydoğuda ve doğuda bir insanlık dramı yaşandığını ve bu yok olan, insanlık
dramıyla ilgili bir yardım kampanyası başlattıklarını, bu yardım kampanyalarından dolayı 250 mil
yon liranın -bir mahallenin bile bir günlük ihtiyacı kadar parartın- bölgeye gönderildiğini, maale
sef, müşahede etmiş bulunmaktayım.
Sayın milletvekili arkadaşlarım, doğu ve güneydoğuda bu yaşamın buraya gelmesinin tek se
bebi ve müsebbibi vardır; dört yıldır o bölgede sorumsuz bir anlayış ve demokratik olmayan bir yö
netim biçimi, insan haklarına yönelik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir sömürü sistemi ve o bölge
de terörü bahane ederek, milyonlarca insanı, aç, sefil, susuz, perişan bırakmış, Diyarbakır'ın,
Van'ın, Çukurova'nın, metropollerin kenar semtlerinde, varoşlarında insanları kaderine terk etmiş
bir zihniyet... İşte, bu zihniyete karşı, sosyal hukuk ayıbı olan, Hükümeti bugün bizzat yöneten bir
DYP Grup Başkanvekilinin ve CHP Genel Başkanının acı itirafları: "Evet, doğu ve güneydoğuda
ki bu açlık, bir insanlık dramıdır, ayıbıdır..," Ama, bu ayıp, bugün Türkiye'yi yönetenlerin ayıbıdır,
bu Hükümetin temsilcilerinin ayıbıdır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Bu ayıp, benim ayıbım
değil, dört senedir memleketi bu hale getirenlerin ayıbıdır; onların utanması lazım o insanların adı
na. O askerî kışlada, o çöplükte...
ÜNAL ERKAN (Ankara)-Köyüne gidemiyordu...
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Sayın Ünal Erkan, bunun en büyük sebebi de
sizsiniz. Ben, sizinle burada hesaplaşacağım.
İLHAN AKÜZÜM (Ankara) - Ayıp, ayıp!..
BAŞKAN - Sayın Seydaoğlu, bir dakika...
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Bu, benim ilk konuşmamdır... Bu bölgenin bu
hale gelmesinin sebebi bu süper validir.
'
BAŞKAN - Sayın Seydaoğlu, lütfen... Rica ediyorum... Siz gündemdışı konuşun lütfen, şahıs
lara sataşmada bulunmayın... Rica ediyorum...
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Hayır... Ben konuşuyorum, o sataşıyor...
BAŞKAN - Ben, size o yönde söz vermedim.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Ünal Erkan sataşıyor...

l

BAŞKAN-Efendim, kişilere hitap edemezsiniz; rica ediyorum...
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Ben konuşacağım; burada, sizin o bölgeyi ne
hale getirdiğinizi dünyaya tek tek anlatacağım, anlatmaya geldim. Ben, o insanlara karşı, tarihî, ma
nevî bir sorumluluk taşıyorum. Konuşmak için buraya geldim, o bölgeyi bu hale getirenlerden he
sap sormak için geldim; onun için, konuşacağım. Allah'a karşı mesulüm, O millete karşı mesulüm;
konuşacağım; siz de buyurun konuşun; beraber konuşacağız.
BAŞKAN - Bir dakika...
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Söz istiyorum... Konuşmasını bilmiyor!..
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SEBGETÜLLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Bu memleketi bu hale getiren bu Hükümetle
birlikte, bugün, bu çatının altında, dokunulmazlık zırhına bürünen...
BAŞKAN - Lütfen, gündemdışı konuşmada kişilere sataşmayın; rica ediyorum sizden... Kür
süye geldiniz; güze] güzel, memleketin sorunlarını anlatın!.. .
SEBGETÜLLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Lütfen... Burada, konuşma özgürlüğüme mü
dahale etmeyin!..
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Ben, Meclisi yönetiyorum; ben, size ek süre de veririm.
SEBGETÜLLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - Ben, burada, insanların hayatını anlatmak isti
yorum.
BAŞKAN - Bir dakika... Rica ediyorum...
Bakın, burada sorunlarınızı güzel güzel anlatın; birbirimize karşı saygılı olacağız ve böylece
sorunlara çözüm bulacağız.
Buyurun.
SEBGETÜLLAH SEYDAOĞLU (Devamla) - ...güç ve gücün getirdiği sorunlar ve bu sorun
lardan dolayı, Türkiye'nin, insan haklan konusunda, Avrupa'da, dünyada ve Amerika'da içerisine
düştüğü sıkıntılar; Türkiye'nin, bu zor ve sıkıntılı döneme girişinin sebepleri... Bu sebepleri anlat
tığımızda, elbette ki, tepkilerle karşılaşıyoruz; ama, hiçbir devletin, hiçbir zaman, kendi insanını aç
bırakarak ilerleme kaydedemediğini düşünüyorum.
Bugün, bölge insanının yüzde 75-80'inin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık, bölgede
bitmiştir; üretime, ülke ekonomisine katkıda bulunan 500 bine yakın bölge insanının ürettiği 5 bi
ne yakın hayvan telef olmuştur; 2 bine yakın köy boşaltılmıştır; bölgede, ciddî insan hakları ihlal
leri mevcuttur; 4-5 bin tane, faili meçhul olay mevcuttur; burada, bir insanlık dramı yaşanmakta
dır. Bununla birlikte, Hükümet ve yeni oluşacak yeni oluşacak hükümet, bu tarihî mesuliyete kar
şı, itibarı zedelenen, onuru incitilen o bölge insanının itibarının iadesi için, yok olan ekonomik den
gelerin yeniden inşası için, bölge insanından, tarih önünde özür dilemelidir. Devletin yanlış yakla
şım biçimi ve yönetim anlayışı, o bölge insanlarını, bu ıstırabın, bu açlığın, bu sefaletin ve sıkıntı
nın pençesine itmiştir.
Şu anda Türkiye'de mevcut bir Hükümet var. Hükümeti, hükümet anlayışı ve idraki içinde,
Şırnak Valiliğinin olağanüstü durum nedeniyle istemiş olduğu gıda yardımı, Hakkâri, Siirt, Van,
Batman ve Diyarbakır Valiliklerinin olağanüstü durum nedeniyle istemiş olduğu çadır, battaniye
yardımı konusunda, özellikle Hakkâri'de yaşanan dram konusunda, şu yaklaşan bayram arifesinde
-eğer, vatan, Müslümanlık, din, bayrak diyorlarsa, Allah rızası için, o insanların o yaşamından
utanç duysunlar- sorumluluk anlayışına davet ediyorum.
Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seydaoğlu.
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
/. - Ankara Milletvekili Ünal Erkan'ın, Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun
konuşmasında, kendisine sataşması nedeniyle konuşması
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun efcndim.(DYP sıralarından alkışlar)
ÜNAL ERKAN (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; geçenlerde, bir sayın
milletvekilimiz, bu sürenin, bazı konuşmacılar tarafından, seçmene selam anlamında değerlediril-271
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diğini ifade etmişti. Biraz evvel, çok yanlış ve bu salonun nezahetine uymayacak bir hava, bir or
tam ve gerçeklerle ilgisi olmayan bir konuşmaya şahit olurken, bir de, üstüne üstlük, sataşmayla
konuşmayı tamamladı değerli milletvekili.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Sataşma yok.
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Önce şunu ifade edeyim: Ülkemizin ve ülkemizin bölünmez bü
tünü içerisindeki Güneydoğu Anadolu'nun ve orada yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın,
kardeşlerimizin, elbette, sorunları vardır. Özellikle, Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütünün
sebebiyet verdiği rahatsızlıkların da eklenmesiyle, vatandaşlarımızın yaşamı zorlaşmıştır; bu, doğ
rudur.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Bu, bir savunma mıdır! Sataşmaya cevap ve
rin...
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Veriyor; sizin dediğiniz şekilde konuşmayacak ki!..
ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) - Sataşmaya cevap versin!..
BAŞKAN - Sataşmaya cevap veriyor efendim.
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Sayın Bakan, ona cevap veriyorum zaten; izninizle cümlemi bi
tireyim.
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Yarın söz alıp siz de konuşun...
ÜNAL ERKAN (Devamla) ~ Efendim, cevap veriyorum ve isim de vermiyorum, rahatsız ol
mayın.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır)-Aslını söyleyin...
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum müdahale etmeyin.
Siz geldiniz konuştunuz, sataştınız; Sayın Milletvekili de size cevap verecek.
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Ama, konuyu saptırmasın!..
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Sabredin...
Burada 5 dakika konuşup, Güneydoğu Anadolu'da 5 bin insanımızı katleden bölücü terör ör
gütünün adını anmayıp, bu büyük devlete, "haksızlık yapıyor, adaletsizlik yapıyor, insan haklarına
aykırı davranıyor" diye ithamda bulunmak, yanlıştır, haksızlıktır!.. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar)
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Haksızlık var güneydoğuda!..
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Daha yeni geliyorsunuz Güneydoğu Anadolu'dan; orada haksız
lık var ise, devletin adlî makamlarına kaç tane şikâyet dilekçesi verdiniz; kaç tane, savcıya, şurada
insan hakları ihlal ediliyor diye dilekçe verdiniz?!.
<
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Yavaş konuş, yavaş!..
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Sen sataşma; seni ilgilendirmez!..
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Beni nasıl ilgilendirmez! Beni de ilgilendirir, beni de...
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Burada uluorta konuşmak yanlıştır.
Güneydoğu Anadolu'da, dört yıl önce, Sayın Bakan bile, bakanlığı zamanında, köyüne gide
miyordu...
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Sataşma var, müdahale edin.
BAŞKAN - Sayın Aksu, bir dakika efendim...
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ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - Bu da sataşma işte; ona söz verirseniz böyle olur!
ÜNAL ERKAN (Devamla) - Şimdi, Allah'a bin şükür, Güneydoğu Anadolu'da vatandaşları
mız huzur ve güven içerisinde, artakalan teröristlerin aldığı desteklerin kesilmesini, etkisiz kılın
masını bekliyor.
Bugünün Güneydoğu Anadolusu, dünün Güneydoğu Anadolusu değildir. Elbette, oradaki va
tandaşlarımızın yaraları vardır; yaraları sarılmalıdır. Bugün, konut sorunu, bugün, gıda sorunu, bu
gün, sağlık sorunu içerisinde olan vatandaşlarımız vardır; yapılanlar, yapılamayanlar vardır. Bu
gün, Güneydoğu Anadolu'da, terör örgütünün verdiği rahatsızlıktan dolayı evini barkını terk eden
7 500 vatandaşımıza, bu tenkit ettiğiniz Hükümetimiz, onlarla işbirliği yaparak konut yapmıştır;
Hakkâri'de yapılmıştır, Diyarbakır'da yapılmıştır. Gıda yardımı da yapılmıştır; ama, yetmediğini
ifade ettim; elbirliği edelim ve daha da yeterli hale getirelim. Konut problemini tamamen çözelim,
gıda problemini tamamen çözelim, sağlık hizmetlerini tamamen çözelim; ama, objektif olalım. Bu
Hükümet ne yaptı tenkidiyle, olmayanı var gibi, olanı yok gibi göstermeydim.
Tekrar ediyorum; dün, Güneydoğu Anadolu'ya gidemeyenler vardı; şimdi, uçağa bindiğinde,
otomobile bindiğinde, güzel güzel, Güneydoğu Anadolu'daki güzel insanımızın sıcak kollarına ra
hatlıkla gidiyor; köye de gidiyor, kente de gidiyor.
O halde, buna da şükredelim, elbirliği edelim, oradaki insanımızın artakalan rahatsızlıklarını ekonomik meseleleri dahil- beraber çözelim; burada, öyle uluorta, olmayanı var gibi gösteririeyelim.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erkan.
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar bitmiştir.
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sataşma var; ben de konuşmak istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, bir sataşma vardı; arkadaşımız 2 dakika konuştu; bu 2 dakika niye sizi
rahatsız ediyor!.. Rica ediyorum....
Kendisi, o dönemde, orada sorumlu bir kamu görevlisiydi. Elbette ki, kendisine sataşıldı; ce
vap verdiler.
Bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:
VI. - ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Danışma Kuru
lu önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No: 4

Tarihi: 14.2.1996

Genel Kurulun, 14.2.1996 Çarşamba günü 15.00-17.00; 15.2.1996 Perşembe günü 13.0017.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma
Kurulunca uygun görülmüştür.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Şevket Kazan
RP Grubu Başkanvekili

Saffet Arıkan Bedük
DYP Grubu Başkanvekili

Abdülkadir Aksu
ANAP Grubu Başkanvekili

H.Hüsamettin Özkan
DSP Grubu Başkanvekili
Nihat Matkap
CHP Grubu Başkanvekili
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil- r

mistir.

,
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
l.~ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği
ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların tespit edilmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10121)
BAŞKAN - Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin her yönüyle incelenerek, stratejilerinin ve politika
larının tespiti gayesiyle, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. '
1. Hasan Dikici

(Kahramanmaraş)

2. Süleyman Metin Kalkan

(Hatay)

3. Ahmet Dökülmez

(Kahramanmaraş)

4. Av ni Doğan

(Kahramanmaraş)

5. Musa Demirci

(Sivas)

6. Zeki Ünal

(Karaman)

7. Ahmet Cemil Tunç

(Elazığ)

8. Mehmet Elkatmış

(Nevşehir)

9. Naci Terzi

(Erzincan)

10. Mustafa (İnaldı

(Konya)

11. Necmettin Aydın

(Zonguldak)

12. Mustafa Yünlüoğlu

(Bolu)

13. Kemalettin Göktaş

(Trabzon)

14. Mehmet Sılay

(Hatay)

15. Ahmet Feyzi İnceöz

(Tokat)
(Şanlıurfa)

16. Ahmet Karavar
17. Azmi Ateş

'

18. Lütfi Yalman

(İstanbul)
(Konya)

19. Cevat Ayhan

(Sakarya)

20. Nezir Aydın.

(Sakarya)

21. İsmail Yılmaz

(İzmir)

22. Hüseyin Kansu

(İstanbul)

23. Hanifi Demirkol

(Eskişehir)

24. Mehmet Bedri încetahtacı

(Gaziantep)

25. ismail Özgün

(Balıkesir)

26. Nurettin Kaldırımcı

(Kayseri)

27. Şinasi Yavuz

(Erzurum)

28. Osman Hazer

(Afyon)
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29. Muhammet Polat

(Aydın)

30. Tevhit Karakaya

(Erzincan)

31. Ahmet Çelik

(Adıyaman)

32. Ersönmez Yarbay

(Ankara)

33. İsmail Coşar

(Çankırı)

34. Ahmet Doğan

(Adıyaman)

35. Mehmet Emin Aydınbaş

(İçel)

36. Hüseyin Yıldız

(Mardin)

37. Saffet Benli

(İçel)

38. Zülfikar Gazi

(Çorum)

0:1

Gerekçe:
Avrupa Birliği, Avrupa Birleşik Devletleri hedefine doğru adım adım ilerleyen ve temelinde
Hıristiyan-Batı kültürünün bulunduğu oldukça iddialı bir
entegrasyon modelidir. Bir siyasî birliktir, Bir Avrupa devletinin teşekkülü yolunda çalışma
lardır. Ortak Pazar, bir Hıristiyan iddeolojisine göre kurulmuş Katolik Avrupa Birliğidir.
Türkiye Müslüman bir ülkedir. Milletimizin böyle bir sösyopolitik birlik içeriside yeri olma
malıdır. Eğer Türk Milletinin sırf maddî refahını artırmak gayesiyle, kendi birliği içerisinde bile
mezhep kavgasını devam ettiren Avrupa Federasyonunda yer alması demek, milletimizin siyasî,
sosyal ve kültür değerlerini bir kenara atmamız ve yüce milletimizin maddeten ve manen yok ol
ması demektir. Çünkü, bu teşkilata, bugün Yahudiler hâkimdir, yarın da Yahudiler hâkim olacak
tır. Öyleyse, İstiklal Harbini niye yaptık, niçin müstakil devlet olmanın şuurunu taşıyoruz.
Türkiye, bir ortaklık anlaşması yapmak üzere, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik
Topluluğuna başvurmuştur. 27 Eylül 1959 tarihinde başlayan görüşmeler 4 yıl sürmüş ve 12 Eylül
1963 tarihinde Ankara Antlaşması imzalanmıştır.
9-11 Aralık 1991 tarihleri arasında yapılan Maastricht Zirvesinde alınan ekonomik ve parasal
birlik kararıyla, en geç 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Avrupa'da tek bir Merkez Bankasına geç
menin yanında, tek bir Avrupa parası yürürlüğe girecek, millî paralar ortadan kalkacak ve ECU na
kit para olarak kullanılacaktır.
Türkiye'nin AT'a girmesi halinde, maddî ve manevî yönden sayılamayacak kadar kaybı ola
cak, hükümranlık hakkımız Katolik Avrupa Birliğine teslim edilecektir.
Almanya'daki Türk-İslam düşmanlığı sonucu son zamanlarda patlama gösteren saldırılar, hiç
bir zaman için gerçekleşmeyecek olan serbest dolaşım hakkını bir avantaj olmaktan çıkarmıştır.
Hükümranlık haklarımızın büyük bir kısmı Avrupa'ya devredilecektir, kararlar yabancılar ta
rafından, Brüksel'de veya Strasbourg'da verilecektir.
Endüstrimiz ciddî bir rekabetle karşılaşacaktır. Finansman, pahalı girdi, teknoloji eksikliği, ka
litesiz üretim, kalifiye eleman gibi sorunlar maliyeti artıracaktır. Bütün bunların sonucunda da, en
düstrimiz çok ciddî bir rekabetle karşılaşacağından, muhtemelen çökecektir.
Türkiye'nin AT'a girmesi halinde, Avrupa'nın zencisi muamelesi görecektir. Yalnız kişisel iliş
kilerde değil, siyasal ilişkilerde de, Türkiye'yi, hiçbir zaman kendilerinden saymayacaklardır.
Topluluğun tam üyelik kapılarını çalmaya başlayan Türkiye, bugüne kadar sağladığı toplam
yaklaşık 750 milyon dolarlık malî yardım ile hukuken daha ileri düzeyde ilişkilerimizin bulundu
ğu Mısır, Yugoslavya ve İsrail'in gerisinde kalmaktadır. Ayrıca, dördüncü malî protokole işlerlik
kazandırılması çabaları ise sonuçsuz kalmaktadır.
.
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Birleşen Avrupa'nın Türkiye'yi dışlaması düşünülemez. Kıbrıs'tan taviz, kıta sahanlığından ta
vizle, tarihî, dinî, sosyolojik ve psikolojik tavizlerin de isteneceği tabiîdir.
• ' . " ' "
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Topluluğun samimî davrandığını söylemek kesinlikle müm
kün değildir. Türkiye ile olan sorunlarda, AT yetkililerinin, Yunanistan'ın yanında yer aldıklarını
bizzat ifade ettikleri bilinmektedir.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi kararı uyarınca
gerçekleştirilen Gümrük Birliği Anlaşması ise, kesinlikle ülkemizin yararına değildir. Bu anlaş
mayla, ülkemiz, tam üye olmadığı halde, gümrük birliğine dahil edilerek, ekonomik yapımızı ve
gücümüzü tahrip edecek tavizlere ve yükümlülüklere zorlanmaktadır.
1987'de yapılan başvuru etraflıca düşünülüp tartışılmamıştır. Başvuru kararı, ulusal bir tartış
ma sonucunda milletimizin verdiği bir karar değildir. Milletimize rağmen verilen bu karardan dö
nülmesi, milletimizin geleceği için şarttır.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluşlarının amaçla
rı dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10I22)<
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bazı gazetelerin, gazete isimlerini kullanarak, başka amaçlarla fon kaynaklı kredi kullandıkla
rı hakkındaki haberler, son zamanlarda yaygınlık kazanmıştır. Kamuoyunda devlet mekanizmasını
laçkalaştıran bazı önemli mevki ve makamlara karşı itimadı sarsan bu haberlerin gerçeklik derece-1
sini tespit etmek, yanlışlıklar varsa düzeltmenin gerçekleştirilmesi İçin gerekli belirlemeleri yap
mak üzere, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla.
1. Mustafa Ünaldı

(Konya)

2. Zeki Ergezen

(Bitlis)

3. Azmi Ateş

(İstanbul)

4. Mehmet Altan Karapaşaoğlu

(Bursa)

5. Bülent Arınç

(Manisa)

6. Abdullah Gül

(Kayseri)

7. İsmail Kahraman
8. Hüseyin Kansu

(İstanbul)
(İstanbul)

9. İbrahim Halil Çelik

(Şanlıurfa)

10. Mehmet Elkatmış

(Nevşehir)

11. Şinasi Yavuz

(Erzurum)

12. Lütfü Esengün

(Erzurum)

13. Remzi Çetin

(Konya)
(Konya)

14. Lütfi Yalman
15. Hüseyin Arı
16. Osman Yumakoğulları

(Konya)
(İstanbul)
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17. Zülfikar Gazi

(Çorum)

18. Ertuğrul Yalçınbayır

(Bursa)

19. Suat Pamukçu

(Bayburt)

20. Latif Öztek

(Samsun)

21. Musa Uzunkaya

(Samsun)

22. Ahmet Aydın

(Siirt)

23. Osman Hazer

(Afyon)

24. Mustafa Köylü

(İsparta)

25. Abdullah Gence

(Konya)

26. Ahmet Bilge

(Ankara)

27. Ömer Ekinci

(Ankara)

28. Hasan Hüseyin Öz

(Konya)

29. Veysel Candan

(Konya)

30. Teoman Rıza Güneri

(Konya)

31. İsmail Özgün

(Balıkesir)

32. Saffet Benli

(İçel)
(Aydın)
(İstanbul)
(Niğde)

33. Muhammet Polat
34. Ali Oğuz
35. Mehmet Salih Katırcıoğlu
36. Memduh Büyükkılıç

(Kayseri)

38. Abdülkadir Öncel

(Şanlıurfa)

39. Ahmet Demircan

(Samsun)

0:1
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının nedenlerinin
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/23)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ormanlarımız bakım gelişme yönünden iptidaî şartlarda bulunurken yangınlara karşı da sahip
siz ve korumasız gibidir. Her ne sebeple olursa olsun son yıllardaki orman yangınları korkunç bo
yutlara ulaşmıştır. Hem bir millî servet olarak hem de bir çevre değeri olarak ormanlarımızın bu
afetlerden korunması, kurtarılması ve yangınların sebepleri ile alınabilecek önlemlerin tespiti için,
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılma
sını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
1. Mustafa Ünaldı

(Konya)

2. Zeki Ergezen

(Bitlis)

3. Azmi Ateş

(İstanbul)

4. Mehmet Altan Karapaşaoğlu

(Bursa)

5. Bülent Arınç

(Manisa)
-277-

T.B.M.M.

B:13

14.2.1996

6. Abdullah Gül

(Kayseri)

7. İsmail Kahraman

(İstanbul)

8. Hüseyin Kansu

(İstanbul)

9. İbrahim Halil Çelik

(Şanlıurfa)

10. Mehmet Elkatmış

(Nevşehir)

11. Şinasi Yavuz

(Erzurum)

12. Lütfü Esengün

(Erzurum)

13. Remzi Çetin

(Konya)

14. Lütfı Yalman

(Konya)

15. Hüseyin An

(Konya)

16. Osman Yumakoğulları

(İstanbul)

17. Zülfikâr Gazi

(Çorum)

18. Latif Öztek

(Samsun)

19. MusaUzunkaya

(Samsun)

20. Ahmet Nurettin Aydın

(Siirt)

î

-

21. Naci Terzi

(Erzincan)

22. Mustafa Köylü
23. Abdulkadir Öncel
24. Ahmet Demircan
25. Ömer Ekinci
26. Ahmet Bilge
27. Teoman Rıza Güneri
28. Veysel Candan
29. Saffet Benli
30. Muhammet Polat
31. Osman Hazer
32. Memduh Büyükkılıç
33. Abdullah Gencer
34i İsmail Özgün
35. Nurettin Kaldırımcı

(İsparta)
(Şanlıurfa)
(Samsun)
(Ankara)
(Ankara)
(Konya)
(Konya)
(İçel)
(Aydın)
(Afyon)
(Kayseri)
(Konya)
(Balıkesir)
(Kayseri)

36. Salih Kapusuz

(Kayseri)

37. Mehmet Salih Katırcıoğlu

0:1

(Niğde)

•'.-)•
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V

Gerekçe:
İnancımızda ve kültürümüzde önemli bir yer tutan ağaca ve yeşile karşı duyarsızlığın, aynı za
manda, bir kültür erozyonu olarak değerlendirilmesi gerekir. Orman yangınlarının böyle büyük bo
yutlarda sürüp gitmesi, bir yandan, millî servette büyük kayıplar meydana getirirken, öbür yandan,
millî kültürde büyük bir hasar oluşturmaktadır. Bu yangınlar karşısındaki duyarsızlık, çocuklarımı
zı ve geleceğimizi çok olumsuz bir etki altında bırakmaktadır.
'
Orman yangınlarının, son ellisekiz yılda Türkiye çapındaki büyüklüğü 1 424 234 hektardan
daha büyük olduğu bildirildiğine göre, ne büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğumuz aşikârdır. Bu
miktarın büyük bölümünün son yıllara ait olması, önümüzdeki yıllarda daha büyük tehlikelerle kar
şı karşıya olduğumuz düşüncesini çağrıştırmaktadır.
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Bundan dolayı, önergemizin hedeflediği araştırmanın yapılmasına ihtiyaç vardır.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. ,
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusunda Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Mevcut dışborçların toplam miktarı ne kadardır? Ne zaman, hangi şartlarda, kimlerden alın
mıştır? Borç alınmasını zarurî kılan sebepler nelerdir? Alınan borçlar, hangi şartlarda, nerelerde, ne
şekilde kullanılmıştır? Bu borçlardan kurtulma imkânları nelerdir? Ülkemizi, insanlarımızı ve ge
lecek nesilleri çok yakından alakadar eden bu konular hakkında, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün
102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
1.-Mustafa Ünaldı

(Konya)

2.- Zeki Ergezen

(Bitlis)

3.- Azmi Ateş

(İstanbul)

4 - Ahmet Bilge

(Ankara)

5.- Mehmet Altân Karapaşaoğlu (Bursa)
(Manisa)
6.- Bülent Arınç
7.-Abdullah Gül
(Kayseri)
(İstanbul)
8.- İsmail Kahraman
9.- Hüseyin Kansu

(İstanbul)

10.-İbrahim Halil Çelik

(Şanlıurfa)

11.- Mehmet Elkatmış

(Nevşehir)

12.-Şinasi Yavuz

(Erzurum)

13.- Lütfü Esengün

(Erzurum)

14- Remzi Çetin

(Konya) ,

15.- Lütfi Yalman

(Konya)

16.-Hüseyin Arı

(Konya)

17.- Ahmet Nurettin'Aydın

(Siirt)

18.- Osman Yumakoğulları

(İstanbul)

19.-Zülfikâr Gazi

(Çorum)

20.- Ertuğrul Yalçınbayır

(Bursa)

21.- Musa Uzunkaya

(Samsun)

22.- Ahmet Demircan

(Samsun)

23.-Hasan Hüseyin Öz
2 4 - Ömer Ekinci

• (Konya)
(Ankara)

25.- Veysel Candan

(Konya)

26.- Teoman Rıza Güneri

(Konya)

27.- Saffet Benli
281-Mustafa Köylü

. (İçel)
(İsparta)
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29.-Abdulkadir Öncel

(Şanlıurfa)

30.- Latif Öztek

(Samsun)

31.- Osman Hazer

(Afyon)

32.- Naci Terzi

(Erzincan)

33.- Abdullah Gencer

(Konya)

34- ismail Özgün

(Balıkesir)

35.- Salih Kapusuz

(Kayseri)

36.-Nurettin Kaldırımcı
37.- Mehmet Salih Katırcıoğİu

(Kayseri)
(Niğde)

38.-Memduh Büyükkıhç

(Kayseri)

Gerekçe:

0:1

,

Bütçelerin ve programların en önemli mevzularını, dışborçlar ve borçlanma gereği oluştur
maktadır. Günümüz itibariyle maksimum seviyesine ulaşmış ve her geçen gün daha da artmakta
olan bu borçlar, kaba bir hesapla, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, 1 000 Amerikan Doların
dan daha fazla bir borcun altına sokmuştur. Başka bir deyişle, ülkemizde, her yeni doğan bebek,
asgarî 1 000 dolar borçlu olarak dünyaya gelmektedir. Yakamızı bir türlü bırakmayacak şekilde
âdeta bizimle özdeşleşmiş olan borçlar hangi anlayış ile alınmaktadır, gerekleri rasyonel midir? Ne
zaman ülke yararına bazı taleplerde bulunulsa, engel teşkil eden mazeretlerin en başında bu borç
lar gösterilmektedir. Bu mazetler ne kadar gerçekçidir?
Dışborçlar hangi şartlarda alınmaktadır, kullanma şekli nasıl ve kimler tarafından belirlenmek
tedir, her yıl bütçemizin çok büyük bir kısmı sadece bunların ödenmesinde kullanıldığı halde, ni
çin bir türlü bu yükten kurtulamıyomz, bağımsızlığımız üzerinde bu borçların bir etkisi var mıdır?
Kurtulmanın formülleri nelerdir?
Dışborçlar konusunun yukarıda sıraladığımız yönlerden araştırılması amacıyla bir Meclis araş
tırmasının gereğine inanıyoruz.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö
rülmeler, sırasında yapılacaktır.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.
VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VEJMECLİS,
ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER
1, - YaloVa Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (1013)
2. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin
açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/4)
BAŞKAN - Gündemin 1 inci sırasında yer alan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 ar
kadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmelerine başlıyoruz.
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Hükümet burada.
Sayın milletvekilleri, bu önergeyle, gündemin 2 nci sırasında yer alan İstanbul Milletvekili Bü
lent Ecevit ve 12 arkadaşının 10/4 esas numaralı Meclis araştırması önergesinin konuları aynıdır.
Bu nedenle, her iki önergenin birleştirerek işleme konulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, birinci önergeyi okutuyorum:
23.1.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ümraniye Cezaevinde öldürülen tutukluların cenaze törenlerine katılmak üzere gittiği Alibeyköy'de gözaltına alınan ve daha sonra cesedi bulunan Evrensel Gazetesi muhabirlerinden Metin
Göktepe'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ölü olarak bulunmasının üzerinden oniki
gün geçmesine rağmen failler ortaya çıkarılamamıştır.
Otopsi raporu vç görgü tanıklarının açık ifadeleri ortada dururken olayın bugüne kadar esrarı
nı korumasını anlamak ve izah etmek mümkün değildir. Çeşitli yetkililer tarafından yapılan beya
natlar olayı daha da karmaşık hale getirmiştir. Son olarak, Sayın Başbakan tarafından, olayın gö
zaltında meydana geldiğine dair bulgular olduğu ve faillerin bulunma aşamasına geldiğine dair
açıklama yapılmış ise de hâlâ somut bir neticeye ulaşılamamıştır.
Sorun, sadece, Metin Göktepe'nin dövülerek öldürülmesine karışmış olanların bireysel sorunu
değildir. Mesele, olayın vukuundan ve bugüne kadarki gelişmelerden sorumlu olan tüm yetkilile
rin meselesi olmalıdır. Zira "Metin Göktepe nasıl ölmüş belli değil, bizde kaydı yok" diyebilen bir
Emniyet Müdüründen "duvardan düşerek ölmüş" diyebilen bir İçişleri Bakanına kadar tüm yetkili
lerin sorumluluğu araştırmalıdır.
Gözlem altında bulunan bir kimse devletin güvencesi altında demektin Kaldı ki, İnsan Hakla
rı Sözleşmesi altına imza koyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti "her ferdin yaşama hakkı kanunun
himayesi altındadır" prensibini kabul ettiğini bu vesileyle beyan etmiştir.
Bugünkü iktidarın dört yıllık icraatı döneminde ikibini aşkın faili meçhul cinayetin işlenmiş
olmasını ve sorumluların hâlâ bulunamamasını demokratik hukuk devletinin geleceği açısından son
derece kaygı verici görmekteyiz.
Hukuk devletinin bu tür olaylarla yaralanmasını, hele Metin Göktepe olayındaki bir iddiaya
muhatap olmasını son derece üzücü ve utanç verici bir durum olarak kabul etmek gerekir.
Bir taraftan, işkencenin bir insanlık suçu olduğunu ifade ederken, diğer taraftan, devlet eliyle
işlendiği iddia edilen ağır suçlamalara muhatap olmak hukuk devletine olan güveni sarsacağı gibi,
devletle vatandaşı karşı karşıya getirecektir. Bu olay nedeniyle tüm polis teşkilatının töhmet altın
da bırakılmasını doğru bulmuyoruz; ancak, diğer taraftan da konunun acilen açıklığa kavuşturul
ması gerektiğine inanıyoruz.
Tüm yukardaki nedenlerle kamuoyunun haklı beklentisi doğrultusunda vakit geçirmeden ola
yın Yüce Meclisçe ele alınmasını, polis'tarafından gözlem altına alındıktan sonra ölü olarak bulu
nan Metin Göktepe'nin ölümü üzerindeki esrarı ortadan kaldırmak ve faillerin bulunmasını temin
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Yaşar Okuyan (Yalova)
ve arkadaşları
-281

-

T.B.M.M.

B:13

14.2.1996

0:1

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergenin sonunda "...faillerin bulunmasını temin etmek,
amacıyla..." diye bir ibare var. Malumunuz olduğu üzere, suç işlenmiş bir konuda faillerin bulun
masını temin etmek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi içinde kalmayan, tamamen yargı yet
kisi içinde kalan bir konu olduğu için, Sayın Okuyan, biz bu cümleyi, önergenin oylaması sırasın
da çıkaracağız; çünkü, bu, bizim yetkimiz dışında. Araştırma önergesinin amacı, sadece belli bir
konuda bilgi edinmektir. O şekilde işleme koyacağız.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği gibi Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, Ümraniye Cezaevinde öldürülen
Rıza Boybaş ve Orhan Özen'in Alibeyköy'deki cenaze törenini izlerken, 500'e yakın kişiyle birlik
te 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınmış ve ertesi gün gözaltına alındığı kapalı spor salonunun
bahçesinde ölü bulunmuştur.
Bir gazetecinin görevi başında uğradığı insanlıkdışı muamele ve saldırı hakkında günlerdir ba
sınımızda çeşitli ihbar ve haberler yer almakta, buna karşın olayın çözümü ve gerçek faillerin orta
ya çıkarılması yolunda hiçbir ilerleme kaydedilmemektedir.
A Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca açılan soruşturma ise, aradan geçen uzun süreye kar
şın henüz sonuçlandırılmamıştır. Soruşturmanın hangi sürede ve nasıl sonuçlanacağı belli değildir.
Bu nedenle, konunun herkesi tatmin edecek biçimde açıklığa kavuşturulması için Anayasanın
98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Bülent Ecevit (İstanbul) ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Gumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Nihat
Matkap, Başkanlığımıza gönderdiği bir pusulayla, Sayın Yaşar Okuyan'ın önergesindeki "faillerin
bulunmasını temin etmek amacıyla" ibaresiyle ilgili olarak, kendi üyeleri Sayın Oya Araslı'nın bir
söz istediğini, bunun İçtüzüğe aykırı olduğunu ifade etmişlerdir.
Biz, bunu düzelttik. Zaten, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, müzakere açıp açmama konu
su da Başkanın yetkisi içindedir. Başkanı gündeme ve usule davet etmeyle ilgili bir konu olduğu
için, bu benim takdirimdedir. Böyle bir müzakere açmaya da gerek yok.
Efendim, daha önceden de yüksek malumlarınız olduğu üzere, araştırma önergelerinin müza
kerelerinde ilk sözü hükümete; ondan sonra gruplara ve araştırma önergesinde birinci imzası bulu
nan milletvekiline veya onun göstereceği bir kişiye söz veriyoruz.
Hükümet ve grupların söz süreleri 20'şer dakika, önerge sahibi milletvekilinin süresi de 10 da
kikadır.
Şimdi, Sayın Hükümete söz veriyorum; buyurun efendim.
Sayın İçişleri Bakanı, süreniz 20 dakika.

-

İÇİÇLERİ BAKANI TEOMAN ÜNÜSAN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gazeteci
Metin Göktepe'nin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması
amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü
maddeleri uyarınca, Başkanlık makamına verilmiş olan Meclis araştırması önergeleri üzerinde, Hü
kümet adına konuşmak amacıyla söz almış bulunuyorum. Öncelikle, Yüce Meclisin değerli Uyele- '
rini saygıyla selamlıyorum.
4 Ocak 1996 günü, Ümraniye Cezaevinde meydana gelen olaylar sırasında ölen yasadışı
DHKP-C militanlarından Orhan Özen ve Rıza Boybaş isimli şahısların cenazelerinin, bazı aşırı sol
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örgütlerin güdümünde olan dernekler tarafından, 8 Ocak 1996 tarihinde saat 9.00-9.30 arasında ad
lî tıp kurumundan alınacağı, saat 10.00 sıralarında Alibeyköy Cemevine getirileceği, saat 12.00 sı
ralarında da Alibeyköy Mezarlığında toprağa verileceği hususlarında, halk davet edilmiştir. Alibey-,
köy Cemevinin bazı yöneticilerinin, cemcvinde tören yapılmasına karşı çıkmalarına rağmen, bura
da yapılacak törene çevre illerdeki aşırı sol gruplara mensup kişilerin de katılacağı, tören ve yürü
yüş sırasında güvenlik kuvvetlerine taşlı, sopalı saldırıda bulunulacağı ye molotof kokteyli atılaca
ğı yolunda duyumlar alınmıştır. Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, cenazelerin ce
mevine getirilmeden Alibeyköy Mezarlığına intikal ettirilmesi planlanmış ve Alibeyköy Cemevi
önünde toplanmaların olabileceğinden hareketle, topluluğun oluşmaması için bir plan dahilinde ge-.
liş yolları üzerinde arama barikatları oluşturularak, geliş aşamasında şüpheli şahıslar üzerinde ara
ma ye kontroller yapılarak, olay çıkarmaya eğilimli olanlarjn gözaltına alınması ve ilgili birimler
ce incelenmesi planlanmıştır.
Ümraniye Cezaevinde meydana gelen olaylarda ölen iki kişinin, Eyüp İlçesi Alibeyköy Me
zarlığına defnedilmeleri sırasında meydana gelebilecek olayları önlemek bakımından uygulamaya
konulan bu tedbirler kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınan kişilerin akşam
saatlerinde salıverme işlemlerinin devam ettiği sırada, Eyüp Kapalı Spor Salonu yakınındaki büfe
nin yakınında bir kişinin yattığının ihbar edilmesi üzerine yapılan incelemede öldüğü anlaşılan bu
kişinin Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe olduğu tespit edilmiştir.
8 Ocak 1996 tarihinde vuku bulan bu olayın Bakanlığımıza intikalinden itibaren gereken has
sasiyet gösterilmiş ve tarafımdan verilen 9 Ocak 1996 tarih ve 96/03 sayılı onay emriyle olayın in- .
celenmesi amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirilmesi sağlanmıştır.
Müfettişlerce mesai saatleri dışında da sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda hazırlanan ve ola
yın sorumlusu emniyet görevlilerinin adlarını da içeren öngörüş formu, 24 Ocak günü Bakanlığı
ma sunulmuştur. 25 Ocak 1996 tarihinde ise, müfettişlerce ismen tespit edilen 49 emniyet görevli
si hakkında, Bakanlığımca soruşturma izni verilmiştir.
Müfettişlerce yürütülen inceleme sırasında, 1 ilçe emniyet müdürü, olayla yeterince ilgilenme
diğinden, ölüm olayından sonra da, bu durumun saptırılması için birtakım işlemlere giriştiğinden;
1 emniyet amiri, gözlem altına alınan vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasında ağır
ihmali bulunduğundan; 1 emniyet amiri, Metin Göktepe'nin -yasal bir dayanağı olmadan- gözlem
altına alınması emrini vermekten; 1 komiser yardımcısı, televizyon muhabiri Mustafa Erdugan'ı
Eyüp Stadyumu içine sokarak, yanındaki personeliyle birlikte darp etmekten; 7 polis memuru, Me
tin Göktepe'nin darp olayına dahil olmaktan; 3 polis memuru, ağır yaralanan Metin Göktepe'yi sa
lon dışına taşırken gerekli tedbirleri almayıp, yaralıyı kendi haline bırakmaktan; 1 polis memuru,
gözlem altına alınan şahısları darp etmekten ötürü görevlerinden uzaklaştırılmıştır.
Nihayet, 8 Şubat 1996 günü -bundan birkaç gün önce, geçen perşembe günü- müfettişlerce ta
mamlanan fezlekede, soruşturma dosyası* İstanbul İl İdare Kuruluna sevk edilmiş ve bu Kurulca
da, söz konusu 48 emniyet mensubunun muhakemelerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Burada, şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Olayı takiben, Eyüp Cumhuriyet Başsav
cılığı da olaya el koymuş, yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda, iddia edilen suçun idarî ni
telikte olduğundan bahisle, 26 Ocak 1996 tarihinde görevsizlik kararı verilerek, dosya, gereğinin
ifası için müfettişlerimize intikal ettirilmiştir.
Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız, Eyüp Cumhuriyet Savcılığında görevsizlik kararı verilin
ceye kadarki süre içinde, hiçbir şey yapmadan bekleme yolunu tercih etmemiş ve "olay, adlî ma
kamlara intikal etmiştir" ifadesine sığınma yoluna gitmeyerek, olayın aydınlatılması için, hemen
ertesi günü gerekli işlemleri başlatmıştır.
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Olayın hemen ertesi günü, bir televizyon programında "duvardan düştüğü söyleniyor; nezare
te alınmadığı söyleniyor; nezarete alındığı görülüyor" gibi ifadelerin sarf edildiği bir gerçektir.
Gerçekten de, aşağıdan yanlış bilgilendirmeye dayanan ve çeşitli ihtimalleri belirten bu ifadelerin
hepsi, bizzat tarafımdan ifade edilmiştir ve doğrunun, soruşturma sonucunda ortaya çıkacağı da,
aynı konuşmada yer almıştır. Nitekim, biraz önce verdiğim bilgiden de anlaşılacağı üzere, görev
den uzaklaştırılan bir emniyet amirinin, görevden uzaklaştırılış nedeni, ölüm olayından sonra, bu
durumun saptırılması için işlemde bulunmaktır.
Soruşturmanın ağır yapıldığı yönündeki ifadeleri Meclis araştırması önergesinde kullanan sa
yın milletvekillerinin, bu açıklamalar ışığında, aydınlanmış olduklarını umuyorum. Her şeyin, ya
salara uygun bir şekilde ve gereken çabuklukta yürütüldüğünden ve olayın sorumlularının, mutla
ka, hak ettikleri cezaları göreceklerinden, kimsenin en küçük bir şüphesi olmamalıdır.
Sayın milletvekilleri, devletin, hukukdışı davranışlara ve terörist unsurlara karşı" vermiş oldu
ğu mücadelenin, demokratik kaide ve kurallar içerisinde yürütülmesi, hukuk devleti olmanın bir
gereğidir. Terör odaklarının bir amacı da, devleti, demokrasi ve hukukdışı yollara iterek tuzağa dü
şürmektir. Güvenlik kuvvetlerimizce yürütülen operasyonlarda, tamamıyla hukuk devleti anlayışı
içerisinde kalınmaktadır. Tüm halkımıza, saygı, sevgi, şefkat ve insan haklarına özen gösterilmesi
anlayışıyla yaklaşılmaktadır. Zira, devlet olarak, ülkemizi, demokrasinin tüm kurum, kural ve kav
ramlarıyla hakim olduğu, insan haklarının üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde, güven ve barış içerisin
de yaşanan bir ülke haline getirmek, terör ve anarşi yaratanları, hukuk ve demokrasi kuralları için
de etkisiz kılmak azim ve kararlılığındayız.
Az da olsa, polisimizin içinde bulunan bazı kişilerin sergilemiş olduğu münferit mahiyetteki
çirkin davranışlar, asla, teröre karşı kahramanca bir mücadele veren, ülkesinin bütünlüğünü, Türk
Milletinin huzur ve güvenliğini sağlamada önemli başarılar elde eden kahraman polisimizin tümü
ne atfedilmemeli ve başarılarına, asi a gölge düşürülmemelidir. Görevlerini ifa sırasında yasal çer
çevenin dışına çıkanlar ve hukukdışı davranış sergileyenler hakkında tereddütsüz olarak derhal ce
zai ve disiplin yönünden yasal gereğini yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Emniyet teşki
latı içerisinde makam ve mevkii ne olursa olsun, kimseye taviz verilmesi, hukukdışı davranışların
hoşgörüyle karşılanması, hele hele örtbas edilmesi katiyetle mümkün değildir.
Emniyet teşkilatı, ülke genelinde insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları araştırmak ve sonu
cuna ulaştırmak amacıyla kendi bünyesinde birimler oluşturmuş, Emniyet Genel Müdürlüğü Terör
le Mücadele ve Harekât Dairesi Başkanlığı bünyesinde insan Hakları Şube Müdürlüğü faaliyete ge
çirilmiştir. Bugün, polis akademisi eğitim ve öğretim müfredat programlarında insan hakları dersi
ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Polis okulları için de aynı şekilde insan haklan dersi önplanda tu
tulmaktadır. İnsan hakları ve halkla ilişkiler konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek, Emniyet
Genel Müdürlüğünün önderliğinde bütün taşra birimleri yönetim kadroları ve üniversitelerle işbir
liği yapılarak seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu çalışmalar devam edecektir.
Sayın milletvekilleri, 1995 yılı içerisinde 5 emniyet mensubu memuriyetten, 149 emni,yet mensubuysa meslekten çıkarılmışlardır. 1 yıl içerisinde 154 kişi meslekten ve memuriyetten
men edilmişlerdir. Memuriyetten ve meslekten çıkarılanların 5'i emniyet müdürü, l'i emniyet ami
ri, 14'ü başkomiser, 4'ü komiser, 3'ii komiser yardımcısı, 12'si polis memuru ve 6'sı da diğer perso
neldir. Yine, aynı yıl içerisinde sadece Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü disiplin kurulların
ca 1074 emniyet görevlisine disiplin cezaları verilmiştir. Bu rakamlara, illerde verilen cezalar da
eklendiğinde önemli sayılara ulaşılacaktır. Onun için, olayın başında, bazı çevrelerce koparılan
"olay kapatılacak" çığlıklarının ne kadar gerçekdışı olduğu da her geçen gün biraz daha anlaşılmak
tadır. Size açıkça ifade ediyorum ki, bu olay, herkesten daha fazla Türk polisini üzmüştür ve fail
lerin ortaya çıkarılması için de polisimiz canla başla çalışmıştır.
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İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'ın da bu olaylar sırasında hedef alındığını görmek
teyiz. İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'ın İstanbul'da göreve başladığından beri, terör ör
gütleri ve uyuşturucu kaçakçılıklarıyla mücadele etmesi birçok kişiyi rahatsız etmiştir. Sayın Ta
şanlar'ın, gece gündüz demeden, yaptığı fedakârane çalışmalar her türlü takdirin ötesindedir. Ayrı
ca, Metin Göktepe'nin öldürülmesi olayında da müfettişlerimiz sonuca giden başarılı çalışmalar ya
pabilmişi erse, bunda en büyük hisse, başta Sayın Orhan Taşanlar olmak üzere İstanbul Emniyet
Müdürlüğü personelinindir.
Sayın milletvekilleri, gerek kişilerce gerekse demokratik kuruluşlarca vatandaşlarımızın
tüm sorunlarının dile getirilmesini takdirle karşılıyoruz; ancak, bu yapılırken, devletin güvenlik
kuvvetleri veya hukuk düzeninin işleyişinin söz konusu olduğu durumlarda daha dikkatli bir değer
lendirme yapılmasının gerekli olduğuna da inanıyoruz. Sağlıklı bilgilere, gerçek verilere dayanma
dan, sonuçta, tüm güvenlik kuvvetlerimiz hakkında tereddütler uyandıracak iddialarda bulunulma
sını kesinlikle doğru karşılamadığımızı, burada, ifade etmek istiyorum. Halkımızın huzurunu ve
esenliğini sağlayan; giydiği üniformanın ve gölgesinde hizmet verdiği şanlı bayrağımızın onurunu,
her ortam ve koşulda koruyan, teröre karşı engin bir özveriyle yılmadan ve yorulmadan mücadele
veren Emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarının, münferit olaylar karşısında, tümüyle suçlan
masına ve töhmet altında bırakılmasına da seyirci kalmayalım. Bu teşkilata, her şart ve ortamda
desteğimizi esirgemeyelim; zira, teşkilatın kendi içbünyesi, bu teşkilata layık olmayanları ayıkla-'
yabilecek bir yapıya sahiptir. Yeter ki, vatandaşımız kendi içinden çıkmış plan polisine güvenme
ye devam etsin. Hukuk ve demokrasiden yana tavır sergileyenlerin mutlaka başarıya ulaşacakların
dan da kimsenin en küçük bir şüphesi olmamalıdır.
Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunu Yüce Meclisin takdirlerine sunuyor, sizleri
saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
DSP Grubu adına Sayın Ahmet Tan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Oya Araslı,
Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüsamettin Korkutata söz istemişlerdir.
DSP Grubu adına, Sayın Ahmet Tan; buyurun efendim.
Süreniz 20 dakika. (DSP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
DSP GRUBU ADINA AHMET TAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ge
nel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.
Bu arada, seçilmiş olduğu görev nedeniyle de Sayın Başkana -ilk defa kürsüye çıkıyorum çün
kü- başarılar diliyorum.
,
Huzurunuza, Demokratik Sol Partinin, Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe olayı konu
sunda verdiği Meclis araştırması önergesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun ve şahsımın
görüşlerini açıklamak üzere çıkmış bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi muhabir Metin Göktepe, olaylı bir cenaze törenini izlerken,
500'e yakın kişiyle birlikte, 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınmış ve ertesi gün de, gözaltına alın
dığı kapalı spor salonunun bahçesinde ölü olarak bulunmuştur.
Bir gazetecinin, görevini yürütürken uğradığı bu insanlıkdışı muameleye ve saldırıya bir kez
daha lanet okuduğumuzu bildiriyoruz.
Acı olayın üzerinden bir ay geçtiği halde, sanıkların kimliklerinin açıklanmasının ve adalet
önüne çıkarılmalarının Memurin Muhakematı Hakkında Kanun gerekçe gösterilerek geciktirildiği
görülmektedir. Bu gecikmenin nedeni, sanıkların hepsinin devlet memuru olmaları.
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Ancak, burada, Yüce Heyete, bir başka konuda -konuyla çok alakası olması bakımından- ba
zı bilgiler sunmak istiyoruz: Ortada bir yurttaşımızın gözaltındayken ölümü söz konusuyken, ada
let ve yargı hâlâ devreye girememiştir. Soruşturmayı, sanıkların da bağlı olduğu bakanlığın memur
ları yürütmüş ve adalet önüne çıkarılma kararını da yine siyasî otoriteye ve hiyerarşiye bağlı ola
rak çalışan memurlar vermiştir; ancak, il idare kuruluna karşı Danıştaya itiraz yolu açık olduğu için,
sanıkların şu anda hiçbirisi gözaltında olmayıp, bu yetkilerini kullanmaları beklenmektedir. Yani,
şu ana kadar ortada bir cinayet olayı, belki, daha kibar bir deyimle ölüme sebebiyet olayı söz ko
nusu olduğu halde, hâlâ yargı devreye girememiştir.
Böyle bir uygulamaya çağdaş ve demokratik bir ülkede rastlamanın olanağı yoktur. 1996 yı
lında Türkiye Cumhuriyetinde işlenen bir suçun failleri, Osmanlı İmparatorluğundan kalma 1913
tarihli bir yasaya göre izlenmektedir. Padişahın memurlarının korunması için çıkarılan bu yasanın,
cumhuriyet Türkiye'sinde hâlâ yürürlükte olması, hukuk adına üzücüdür. Böyle bir uygulama, ne
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşır ne de demokrasiyle. Bu olay, hukuk devleti adına, Metin Göktepe adlı yurttaşımızın gözaltına alındıktan sonra dövülüp, ölüsünün bir kenara bırakılması kadar dü
şündürücüdür.
'
,
Evet, Metin Göktepe bir gazetenin muhabiriydi; ama, her şeyden önce bir insandı ve bu ülke
nin yurttaşıydı; ama, başına gelenlerlerin ve başına inen copların, tekmelerin nedeni, anlaşıldığı ka
darıyla, icra ettiği meslekti, bu mesleğin getirdiği nitelikti. Göktepe; gazetecilik değil de bir başka
mesleği icra ediyor olsaydı, belki gözaltına alınıp sonra serbest bırakılacaktı. Gazeteci olmasının
altının çizilmesi bu yüzden; yoksa, yasalar önünde, elbette, bir gazete rriuhabiriyle bir demirci çı
rağının ya da bir tornacı çırağı yurttaşımızın arasında hiçbir fark yoktur, olmamalıdır ve olamaz da.
Kalabalıkların karıştığı toplumsal olaylarda, polisimiz, maalesef, gazete ve televizyon muhabirle
rine fazla sıcak bakmıyor; zaman zaman kötü muamele ediyor, onları, görevlerini yapmaya engel
Unsurlar olarak görüyor. Çünkü, polisimizin bir bölümü; gazetecilerin ve televizyoncuların kendi
lerini engellediklerine, rahat görev yapmalarını önlediklerine ve çektikleri fotoğraf ve filmlerle,
kendilerinin sonradan başlarının belaya sokulacağına inanmaktadırlar. Bu, doğrudur; gerçekten de
fotoğraf ve televizyon, toplumsal olaylarda, bazı polislerin keyfiliğini önlemekte, ölçüdışı davra
nışlarına engel teşkil etmektedir. Ama, iletişimdeki bü teknolojik gelişme, polise çok önemli bir
olanak sağlamıştır; polis de kendi kameraları aracılığıyla olduğu gibi, televizyon muhabirlerinin
çektiği bu filmlerin gösterilmesi sırasında, özellikle, toplumsal olaylarda kışkırtıcılık yapanları, sal
dırganları saptama olanağına kavuşmuştur; ama, görüldüğü kadarıyla, polisimiz, hiç değilse bir bö
lümü, bundan yararlanmaya yönelmek yerine, toplugözalUlarda göstericilere gözdağı vermeyi da
ha pratik bulmaktadır. Nitekim, Sayın Bakan," biraz evvel hep birlikte dinlediğimiz açıklamasında
Metin Göktepe'nin ölümü olayı öncesinde, bir televizyon muhabirinin de haksız.yere gözaltına
alındığını ifade etmiştir.
,
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Metin Göktepe, İstanbul Alibeyköy'deki cenaze töreni
ni, elinde fotoğraf makinesi, omuzunda çantasıyla izlerken, beşyüz kişiyle birlikte gözaltına alındı.
Polis kayıtlarına göre, çantasında 7 bin lira bozuk para Üe iki adet otobüs bileti ve ertesi gün çeki
lecek olan bir Millî Piyango bileti çıktı; yani, çantasından herhangi bir yabancı cisim, taş, herhan- ı
gi bir saldırı silahı çıkmadı. Tek eliyle resim çekmek, öteki eliyledc polise taş atmak, zaten müm
kün olmadığına göre, niye gözaltına alındı? Büyük bir olasılıkla, biraz önce de değindiğim gibi, ic
ra ettiği mesleknedeniyle gözaltına alındı. Bu yüzden, gazeteciliğin altını çizmek gerekiyor. Çün
kü, toplumsal olaylarda hiçbir meslek grubu, gazeteciler kadar risk altında değildir. Bu risk, gözal
tına alındıktan sonra da devam eder, bazen ölümle sonuçlanır, bu olayda olduğu gibi.
Geçen yıl, Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor, bu
konudaki iddiaları ortaya koyan çok değerli bir çalışma... Bu arada, bu çalışmaya da bir atıfta bu-286-
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lunmak istiyorum; yani, bir gazetecinin yahut da bir kameramanın yaptığı iş dolayısıyla başına be
la gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, öteki meslek gruplarından daha fazla olduğunu, bu araş
tırma komisyonunun raporu da ortaya koyuyor.
Araştırma komisyonunun, faili meçhul cinayetlerle ilgili meslek dökümü sıralamasında, gaze
tecilik en başta gelen meslek grupları arasında. Komisyonun incelediği zaman diliminde 12 gaze
teci, maalesef ölmüş veya öldürülmüştür; nitekim, Göktepe olayında da bunu görüyoruz. Basına
açıklama yapan tanıkların ifadesine göre de, polislerden birisi, "Gazeteciyi bu tarafa getirin, onun
yeri ayrı" diye bağırıyormuş.
Gerçekten gazetecinin yeri ayrıdır; çünkü, yapılan yanlışlıkları, haksızlıkları, kötülükleri top
luma aktaracak olan da gazetedir, gazetecidir.
Bu konumu, onu ayrıcalıklı yapmaz kuşkusuz, zaten yapmamalıdır da; ama, görevini, halkın
bilgilenmesi için yaptığına göre, ona özel olarak korunma, özel olarak esirgenme imkânı sağlanma
lıdır. Bu -maalesef, bu olay da göstermiştir ki- yapılmadığı gibi, tersine tecelli etmiş ve bir cinayet
ortaya çıkmıştır. Bu yüzden, gazetecinin susturulması, tehdit altına alınması, öteki ölümlere benze
mez demiştim; çünkü, dayaktan ölen herhangi bir işkolundaki bir başka yurttaşımızın da, yine ölü
münü yazma, onu takip etme sorumluluğu, gazetecilerin üzerindedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Metin Göktepe olayından, bu ülkenin vatandaşı olarak,
toplum olarak ve Meclis olarak çıkaracağımız çok önemli dersler vardır. Bu acı olay dolayısıyla,
izninizle, Türkiye'deki gözaltı uygulaması üzerinde de durmak gerekir.
Gözaltı uygulaması, toplu olarak işlenen suçlarda, bilindiği gibi 15 güne kadar sürer. Gözaltı
konusunda yurttaşlarımızın korku ve güvensizliğini artıran en önemli konu, gözaltına alınan kişi
nin yakınlarına, ailesine haber verilmemesidir. Bu yüzden, bir yakını polisçe gözaltına alınan yurt
taşımız, durumu çok sonra öğrenmekte, bu arada hastane hastane, savcılık savcılık dolaşmaktadır.
1961 Anayasası, gözaltına alınma durumunda, polisin, derhal sanığın yakınlarına haber ver
mesini öngörüyordu; ancak, 1982 Anayasası bu zorunluluğu kaldırdı. 1961 Anayasasının 30 uncu
maddesinde, "kişi güvenliği "başlığı altında ortaya konulan hükmünde "yakalanan veya tutuklanan
kimsenin durumu derhal yakınlarına bildirilir" deniliyordu. Darbe sonucu değiştirilen 1982 Anaya
sasının getirdiği kural ile, bu ifadeye bir virgül konulmuş ve madde şu biçime sokulmuştur: "Ya
kalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sa
kıncalarının gerektirdiği kesin zorunluluk dışında, yakınlarına derhal bildirilir."
"Açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği kesin zorunluluk" diye bir ifade, bir kayıt konu
lunca, bunu bazı polis yetkilileri, bir takdir hakkı olarak kullanmakta ve sanığın ya da gözaltına alı
nan kişinin yakınlarına veya ailesine haber vermemektedir; bu da elbette, gözaltına alınan kişinin
güvenliğini büyük Ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Gözaltına alınan bölüm, denetimden yoksun bı
rakıldığı için, burada büyük felaketlere yol açacak, insan hayatını tehdit edecek olaylarla karşılaş
maya meydan vermektedir.
Bunu engellemek için, Meclis olarak, yurttaş olarak neler yapılabilir?..Bunun yasalarla ve
uluslararası belgelerle engellenmesi için bütün şartlar yerine getirilmiştir. Bilindiği gibi, bu konu
da ilk uluslararası belge olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1949 yılında Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme
1954 yılında kabul edilmiş ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve millî mevzuatı
mızdan birisi haline gelmiştir; daha sonra buna ek olarak protokoller imzalanmıştır. Daha sonra, İş
kenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1989 yılında imzalanmış; son olarak da Türkiye, İş
kencenin ve "Gayri İnsanî Ya Da Küçültücü Ceza Veya muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa
Sözleşmesi"ne imza atmış ve bu da 11 Ocak 1988'de Bakanlar Kurulunca onaylanmış ve Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Özetlemek gerekirse, vatandaşlarımızın işkence ve gayriinsanî muamele görmelerine engel
olacak bütün uluslararası belgeler tekemmül etmiştir; Anayasamız da zaten buna engel olmaktadır.
Burada belirttiğim gibi, mesele, uygulamada ortaya çıkmakta; burada, üzerinde durulması ge
reken nokta, Metin Göktepe olayı dolayısıyla çıkaracağımız ders bakımından budur.
Bir de, başka bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor; milletvekili olarak -günün birinde, belki
de çoktan almışsınızdır- çok sayıda yurttaşımız başvurarak, yakınlarının gözaltına alındığını, hatta,
kaybolduğunu söylemekte ve bizlerden takip etmemizi istemektedirler. Bunu izlemek, milletvekili
olarak, demin bahsettiğim Anayasadaki bu kayıt nedeniyle, fazla mümkün olmamaktadır; çünkü,
polise takdir hakkı tanıyan bu ibare nedeniyle, gözaltına alman şahıslar hakkında bilgi sunulama
makta, bu da, vatandaşta gözaltının müthiş bir korku ve heyecan vesilesi olmasına yol açmaktadır.
İmzaladığımız bu uluslararası anlaşmalar nedeniyle, özellikle de, işkencenin ve Gayriinsanî
Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 7 nci madde
sine göre, Avrupalılar bir komite kurabiliyorlar; bu komite vasıtasıyla -ki, bu komitenin üyeleri el
bette, Avrupalılar oluyor- karakolları yahut da gözaltına alman mahalleri istedikleri anda denetle
yebiliyorlar; ancak, gözaltına alınan yurttaşın ailesi, yakını, gözaltına alındığı yerin adresini bile
bilmekten yoksun bırakılabiliyor. Buradaki çarpıklığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabiî, bunun
için, yapılması gereken anayasal düzenlemeler var. Eğer, önümüzdeki günlerde hükümete kavuşur
sak, yapılacak anayasal değişikliklerle ilgili düzenlemede, Demokratik Sol Parti olarak, gözaltı sü
resi ve gözaltına alınmayla ilgili, Anayasadaki bu kuralların yeniden gözden geçirilmesine ve bu
çarpıklığı ortadan kaldıracak bu önemli girişime destek olacağız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Göktepe olayından çıkarılması gereken dersler arasında,
bu Meclisten çıkacak olan hükümetin -biraz önce de belirtiğim gibi- poliste derhal yeniden bir ya
pılanmaya gitmesini sağlama zorunluluğu da bulunmaktadır. Polisin içerisinde bulunduğu kötü ko
şulların düzeltilmesi ve Türkiye'nin, çağdaş demokrasi, hukuk ve yurttaş sevgisiyle dolu bir polis
örgütüne kavuşturulması gerekmektedir. Gerçi, bu konuda, polisimizin büyük çoğunluğunun, bu
ülkenin korunması için vücutlarını, bedenlerini, ailelerini tehlikeye atacak şekilde çalıştıkları ve 24
saat görev yaptıklarını da buradan ifade etmek tabiî ki, hakkaniyet olacaktır; ancak, bu, yeterli de
ğildir, yeterli olmadığını da, bu konudaki iddialar ve Metin Göktepe olayı da ortaya koymaktadır.
İzninizle, bunun için önce, yeniden yapılanmayla ilgili bazı noktalar üzerinde duracak olursak,
Türkiye'nin, gerçek demokrasi ve hukuk devleti olma yolunda aldığı ve alacağı mesafeyi, ortaya
en iyi şekilde çıkaracak olan kurum, polis örgütüdür. Bunun için önce, polis yetiştirme düzeninin
hızla ele alınması gerekir.
Polisin, içinde bulunduğu lojmansızlık, maddî olanaksızlık gibi, çalışma koşullarını zorlaştı
ran durumların ortadan kaldırılması gerekir. Bugün, sayıları 130 bini bulan polis memurunun, çok
büyük bir bölümünün, 9 aylık bir hızlandırılmış eğitim veren polis okullarından yetiştiği bilinmek
tedir. Bu okullardaki eğitim yetersiz ve eksiktir. Ortaokul veya lise mezunu -ki son zamanlarda or
taokul mezunları artık alınmıyor çok şükür- bir gencin, hukuktan, sosyal psikolojiye, silah kullan
maktan, adalet mevzuatına kadar, çok geniş bir alanda, bu kadar kısa bir zamanda yetiştirilmesi,
eğitilmesi olanaksızdır. Maalesef, bu zorluğa, yeni bir olumsuzluk daha eklenmiştir. Geçtiğimiz
dönemde, bazı politikacılar, seçim bölgelerinde -burada politikacılar derken, daha önce görev yap
mış sayın milletvekillerini kastediyoruz- polis okulu açtırma yarışına girmişlerdir.
Fabrika kurduramadık, bari polis okulu açalım zihniyetiyle açılan birçok okul, temeli atılan
birçok polis okulu vardır. Bunlar, gerekli önçalışmalar yapılmadan, sadece, siyasî baskı sonucu or
taya çıkarılan projelerdir. Bugün, yurdumuzun çeşitli yerlerinde 20 polis okulu hizmet görüyor.
Bunlara, elbette polis kolejleri dahil değildir.
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Polis okullarının, nitelikli polis yetiştirebilmesi için, konusunun uzmanı ve yeterli sayıda ehli
yetli öğretim elemanına gerek vardır. Büyük kentlerden çok uzaktaki il ve ilçelerde bu tür öğretim
elemanı bulma olanağı sınırlıdır. Bu yüzden, birçok polis okulunda dersler, yine komiserlerce, ko
miser muavinlerincc okutulmakta, böylece edinilen yanlış bilgiler, daha önceden kazanılmış bilgi
ler,1 alışkanlıklar, kuşaktan kuşağa aktarılıp gitmektedir. Polis yetiştirme düzenine, vakit geçirilme
den, bir çekidüzen verilmelidir. Polislik, başka iş bulunulamadığı zaman yapılacak bir meslek ol
maktan çıkarılmalıdır.
Bugün, polis örgütünü oluşturan polis memurlarının çok önemli bir yüzdesi, henüz, askerliği
ni yapmamıştır. Dokuz aylık, yetersiz, kurs niteliğindeki bir eğitimden sonra, silah kuşanıp, ünifor
ma giyen bu memurların büyük bir bölümü de, toplum olaylarının üzerine gönderilmekte ve hepi
mizin bildiği, Çevik Kuvvet diye anılan güce yazılmaktadır, oraya kaydedilmektedir.
Herhangi bir psikolojik testten ve eğitimden geçmeden, kalabalıkların önüne çıkarılan bu genç
ve acemi polisler, en küçük bir etkiyle, kolayca öfkeye kapılmakta, derhal, şiddet uygulamaya yö
nelmektedirler. Bazen, televizyon kanallarının bazı haber programlarında, haberlerinde izlediği
miz gibi, amirleri bile, öfkeye kapılan bu genç ve acemi polislere engel olamamaktadırlar.
Bu arada, ruhsal bozukluğu olanların, radikal siyasal görüşlere sahip bulunanların da araları
na kanşmış olmaları büyük olasılıktır. Emniyet Genel Müdürlüğünün -biraz evvel Sayın Bakan da
söylemişti- elbette, kendi içdenetimiyle, bu tür olumsuzluklara karışan yahut da suç diye nitelene
bilecek eylemlere karışan, yetersiz polisleri ayıkladığı doğrudur; bunu, resmî kayıtlardan gerçekten
görüyoruz. Buna göre, yalnızca geçen yıl, 8 524 emniyet mensubuna disiplin cezası uygulanmıştır.
Bunlardan 5'i emniyet müdürü olmak üzere, 148'i meslekten çıkarılmıştır; yani, her ay, ortalama,
10 ilâ 15 emniyet mensubu meslekten atılmaktadırlar. Bu, elbette, polisin kendisini arındırması, de
netlemesi bakımından sevindiricidir; ama, yine, bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum: Polis
yetiştirme düzenimiz ve polisliğe insan katma düzenimiz, bu rakamlardan da öyle anlaşılıyor ki,
yeniden gözden geçirilmeye muhtaçtır.
Metin Göktepe de -bu talihsiz yurttaşlarımızdan birisidir- bu tür acemiliklerin yahut kötü dü
şünceli, yetersiz yahut da psikopat insanların, maalesef, polisliğe girmeleri sonucu kurban gitmiş
bir yurttaşımızdır.
BAŞKAN -Sayın Tan, bir dakikanız var efendim...
AHMET TAN (Devamla) - Teşekkür ederim.
Ülkemizdeki faili meçhul cinayetlerin önü alınamazken, buna bir de faili malum cinayetlerin
eklenmesi ve bu malum faillerin, biraz önce de işaret ettiğimiz gibi, cumhuriyet dönemi öncesi bir
yasanın sağladığı olanakla, hâlâ, adalete teslim edilmemesi, demokrasimiz adına bir başka talihsiz
liktir; çünkü, bu sanıkların -Sayın Bakanın da açıkladığı gibi 48 sanık ki, bunların 1 l'i Metin Gök
tepe olayına karışmış durumdalar-hiçbirisi henüz gözaltında değildir. Bunun nedeni, polis içerisin
deki bu sanık polislerin soruşturmalarını da yine polisin ve polise bağlı kişilerin yapması değildir,
yapsa bile, bunun, biraz önce belirttiğim gibi 1913'tcn kalma bir yasaya göre sürdürülmesidir. Bu,
bir anlamda, kamu görevlilerine, tıpkı milletvekillerine olduğu gibi, bir dokunulmazlık zırhı sağla
maktadır. Bunun, hızla gözden geçirilmesi gerekmektedir.
BAŞKAN - Lütfen son cümlenizi söyler misiniz! Süreniz bitti, rica ediyorum...
AHMET TAN (Devamla) - Sonuç olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Demokratik Sol
Parti olarak sunduğumuz, Muhabir Metin Göktepe olayıyla ilgili Meclis araştırması önergesinin
Genel Kurulda benimsenmesi halinde, hem bu acı olay aydınlığa kavuşmuş olacak hem de polis ör
gütündeki bazı aksaklıklara, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak parmak basmış olacağız ve bu
konudaki çalışmalara ışık tutmuş olacağız.
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Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Oya Araslı'ya söz vereceğim.
Sayın Milletvekilleri, Sayın Oya Araslı'hın konuşması bitinceye kadar çalışma süresinin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Araslı, konuşma süreniz 20 dakika.
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (îçel) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; Türkiye, hepimizin bildiği gibi, son yıllarda, içbarışımızı zedeleyen ve polisin,
eleştirilere hedef olmasına yol açan önemli olaylar yaşamıştır. Sivas, Gazi Osman Paşa, Batıkent,
Ümraniye olayları; Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın üç polis tarafından dövülmesi; çok sayı
da yurttaşın, polis gözetiminde işkence gördüğünü iddia etmesi ve bunların birçoğunun, durumu,
doktor raporuyla kanıtlaması; polisin, polise şiddet uyguladığına ilişkin iddiaların dile getirilmesi;
faili meçhul cinayetler, bunların örnekleridir.
Metin Göktepe'nin, 8 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alındığı Eyüp Spor Tesislerinin bahçesin
de, ölü olarak bulunmasıyla, bu olaylar zincirine bir halka daha eklenmiştir. Bu tür olaylar ülke
mizde, hukuk devleti ilkesinin ne ölçüde gerçekleştiği konusunu tartışmaya açmaktadır; çünkü, bir
hukuk devletinde, devletin, korumakla yükümlü olduğu temel değerlerin başında kişinin yaşam
hakkı, bedensel bütünlüğü ve özgürlüğü gelir. Devletin, bazı güvenlik görevlilerinin, kişinin bu te
mel değerlerini, dayak ve işkence gibi hukuka aykırı yöntemlerle tehdide yönelmesi, güvenlik güç
lerine ve dolayısıyla devlete güveni yok eder, kişiyle devleti birbirine düşman hale getirir, toplum
sal barışı ortadan kaldırır. Bunun nedeni, bir hukuk devletinde, hukuk kurallarına, öncelikle devle
tin ve onun güvenlik görevlilerinin uymasının beklenilmesidir. Bu beklentiyi gerçekleştiremeyen
bir devlet, asla hukuk devleti niteliği kazanamaz.
Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve özgürlüklerine büyük önem veren Partimiz, bu ne
denle, Metin Göktepe olayına, diğer partilerarasında ilk defa eğilen parti olmuştur. Genel Başkanı
mız Sayın Deniz Baykal, bir yandan Bakanlar Kurulunda gerekli girişimleri yaparken, diğer yan
dan da 9 Ocakta Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplantısında, 11 Ocakta Cumhuriyet Halk Partisi
Parti Meclisinde yaptığı konuşmalarla olayın önemine dikkatleri çekmiştir ve Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu, olayı incelemek üzere, İçel Milletvekili Oya Araslı, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'ten oluşan, geçici, grupiçi bir komisyon kurmuştur. Bu
yolu seçmemizin nedeni, bu yolla daha çabuk sonuç alabileceğimize inanmâmızdır. Gerçekten de,
bü yolu seçerken ne kadar isabetli bir karar almış olduğumuz, geçen zaman içerisinde ortaya çık
mıştır. Komisyonumuz, çalışmalarını 27 Ocak 1996 tarihinde bir rapor halinde basına sunmuştur;
ama, diğer yollardan birisi olan Meclis araştırmasıyla ilgili görüşmeler, ancak bugün Meclisin gün
deminde yer aldığı sırada tartışmaya açılmıştır.
Kurmuş olduğumuz grupiçi geçici komisyon, tanık ifadelerini, yayınları, bulguları incelemiş,
görevlilerle görüşmüş ve bunlara dayanarak birtakım sonuçlara ulaşmıştır. Ulaşılan sonuçlardan bi
rincisi, Metin Göktepe'nin, yasal olmayan bir biçimde gözaltına alınarak, polisin toplu darp eyle
miyle öldürüldüğü kanısının çok kesin bir görünüm tarzında ifade edildiğidir, tanıklar tarafından.
Daha sonra, idarî soruşturmayı yapan komisyonun raporunda da, bu bulguları ve bu kanıyı doğru
layan ifadeler yer almıştır.
Komisyonumuzun tanık ifadelerine dayalı olarak ulaştığı bir başka sonuç da, 8 Ocak günü gö
zaltına alınanların, kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın dövüldüğü ve kötü muamele gördüğüdür.
Tanıkların ifadelerinde ortaya çıkan bu durum, güvenlik görevlilerinin bir kesiminin, sol eylerrilere katılan vatandaşları, düşman ve potansiyel suçlu olarak gördükleri, avukat ve gazetecileri de ay
nı kategoriye koydukları iddialarına haklılık kazandırmaktadır.
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Güvenlik görevlilerinin bazı kesimlerinde yaygınlaştığı iddia edilen bu tür yaklaşımların kö
keninde, radikal düşünce akımları doğrultusundaki bir kadrolaşma hareketinin yattığı düşünülebi
lir; ancak, asıl nedenin, iç güvenlik örgütümüzdeki yapılanma bozukluğu ve yetersizliği olabilece
ği gözden kaçırılmamalıdır.
Toplumsal barışımızı bozan ve son halkasını Metin Göktepe'nin ölümünün oluşturduğu olay
lar zinciri, bir içgüvenlik reformunun hızla yaşama geçirilmesi gereğini gündeme getirmektedir. Bu
reform, bir yandan içgüvenlik örgütümüzde laiklik, insan hakları, hukukun üstünlüğü kavramları
na dayalı bir yeniden yapılanmaya yönelirken, diğer yandan da içgüvenlik örgütü görevlilerine, gö
revlerinin gereği olan her türlü maddî ve manevî olanağı sağlamayı amaçlamalıdır. Çünkü, benden
önceki değerli milletvekillerinin de dile getirdiği gibi, içgüvenlik örgütümüz, bugün, gerçekten çok
büyük sorunlarla yüzyüze olarak ve fedakârca görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bazı
olaylardan yola çıkarak güvenlik örgütümüzü bir boy hedefi haline getirmek yanlıştır; ama, güven
lik örgütümüzde bazı kesimlclrin, bazı görevlilerin karıştığı bu tür olaylara son verebilmek için de
her türlü tedbir alınmalı ve biraz önce üzerinde durduğum gibi, bir yeniden yapılanma, örgüt doğ
rultusunda bir reform, derhal gündeme getirilmelidir.
Özellikle adlî kolluk genel kolluktan ayrılmalıdır ve genel kolluk görevlilerine, karakollarda
soruşturma, ifade alma gibi birtakım faaliyetlere katılma imkânı kesinlikle tanınmamalıdır. Bunun
yanında, adlî tıp müessesesi bir yeni yapıya kavuşturulmalıdır, çağın getirdiği teknik imkânlarla
donatılmalıdır. Güvenlik örgütümüzdeki görevlilerin lojman, maaş, eğitim gibi sorunları en kısa
zamanda çözüme kavuşturulmalıdır.
Bunun dışında, yine bu olayın gündeme getirdiği birtakım başka hususlar da dikkatlerden ka
çırılmamalıdır. Yakınmalar, sanık oldukları tespit edilen birtakım güvenlik görevlilerinin, hâlâ hak
larında yargısal işlemin başlamadığı, bunların gözaltına dahi alınmadığı doğrultusunda yoğunlaş
maktadır.
Bunların nedeni, 1913 tarihini taşıyan Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatidir.
Çok uzun yıllardan beri yürürlükte olan bu kanunu muvakkat, maalesef, günümüzün gereksinim
lerine yanıt verebilecek nitelikte değildir. Önümüzde, yeni Meclisin gündeminde, bu konunun da
öncelikle yer alması gerektiği, bu konu münasebetiyle bir kere daha ortaya çıkmıştır.
Yine, Metin Göktepe olayının açıklığa çıkardığı bir başka gerçek daha vardır ki, bu da, gözal
tına alma ve gözaltına alınanların ailelerini, durumlarından bilgilendirme konusunda, ceza
yasalarımızda, hâlâ birtakım yetersizliklerin bulunduğudur.
Sayın milletvekilleri, gördüğünüz gibi, Metin Göktepe olayı, bir gazetecinin, görevini yapar
ken, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınması ve bulgulara göre, toplu bir darp sonucu ölmesi,
öldürülmesi olayıdır; ama, bu olayın arkasında, çözümlenmesi gereken pekçok başka olay da yer
almaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisinin kurmuş olduğu grupiçi komisyon, olayı bütün boyutlarıyla ele al
maya çalışmıştır; ama, biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, öyle inanıyoruz ki, Metin Gök
tepe olayı, her boyutuyla tekrar tekrar tartışılmaya değer bir olaydır. Bu nedenle, olayın, bir Mec
lis araştırması çerçevesinde tekrar ele alınmasında sayısız yarar gördüğümüzü belirtmek istiyoruz.
Saygılarımla. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Araslı.
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, görüşmekte olduğumuz iki Meclis araştırması
önergesinin görüşmelerine devam etmek ve sırasıyla gündemdeki diğer işleri de görüşmek için, 15
Şubat 1996 Perşembe günü, saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 16.55
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Meclis Araştırması önergeleri.
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
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SEÇİM
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGORÜŞMELER
1, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıldığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3)
2. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4)
3, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarım araştırmak ve aluıması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına .ilişkin önergesi (10/5)
'
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• GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA ÖAÎR ÖNGÖRÜŞMELER
A.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO pencl
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarım araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6)
5. ~_ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7)
6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı vo 18 arkadaşının, yüksek öğretimin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/8)
7. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)
8. -~ 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)
9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması"' amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,-İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12)
11. -—•Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13)
12. -— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
-13.'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98. inci, içtü•
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/16)
14. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kesintilermiin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ye 13 arkadaşının, özelleştirme
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)
17. — istanbul 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)

6
SÖZLÜ SORULAR

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
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