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ÖNSÖZ VE SUNUŞ
Bugün günümüzde hepimizin bildiği gibi Demokrasi, Dünyadaki
idare şekillerinin en iyisi olarak kabul edilmektedir. Demokrasi, birçok yazarlarca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bunlardan baiılan ise
"Arahmnda hiçbir aynlık: gözetmeksizin bütün vatandaşların katılaca
ğı idare şeklidir", "vatandaşlar arasında eşitlik ve özgürlük prensiplerine dayalı yönetim biçimidir", "Genel oy hakkı ve yasalar önünde
eşitliktir", gibi tariflerle Demokrasi tarif edilmeye çalışılmıştır.
Demokrasinin temel ögeleri ise, konuşma, düşünme, inanç ve yayın gibi özgurlük1erdir. Demokrasilerde esas güç olarak halkın gücü
kabul edilmektedir. Buna göre seçilen siyasiler ve yöneticiler, vatandaşların beklentileri doğrultusunda çalışma yapmaya çalışırlar, eğer
seçilmişler halkın beklentilerine göre çalışıp başarılı olamazlarsa, daha sonraki seçimlerde halk bu değerlendirmeyi yeniden yaparak önceki seçtiklerini yenileri ile değiştirirler.
Demokrasilerde halk, temsilcisini seçerken, seçeceği kişinin, halkın
içinden, halkın dertlerini bilen, geçmişde halka hizmet etmiş olanlan
seçmek demokrasinin esasını ve işlerliğini teşkil ettiğini bilmelidir.
Demokrasilerde halk seçeceği temsilcisini iyice tanımalıdır. Bunun
için de seçilen temsilcinin kendi menfaatine düşkün olup olmadığını,
y~lan söyleyip söylemediğini, geçmiş de ne kadar zamanda neler yapmış neler yapmamış, yaptığı işlerde, kendini ispat etmiş mi, yoksa sadece konuşarak laf atarak mı işleri geçiştirmiş halk buıılan araştırma
hdır. Temsilci de kendini millete, vatandaşlara iyice aıılatma1ıdırlar.
Halk temsilcisini seçerken de, kısa vadede ne kadar kfuun olur diye
değil de, uzun vadede benim ve memleketimin kan ne olur diye düşünmelidir. Seçilen temsilci ve halkın her ferdi, şahsi işlerinden daha
fazla memleket çıkarlarını düşünmeli, birlik ve beraberlik düşüncesi
esas almalıdır.

v

Yukarda genel bir giriş ile demokratik varsayımların genel bir desonucu demokrasilerde esas unsurun parlamentolar olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Parlamentonun da Anayasa1 ve esas
unsurları ise siyasi partiler ve milletvekilleridir. Bu bağlamda n:pııet
vekilleri ise, parlamenter sistemin, çalışan, iş üreten, fıkir üreten, milletin bağrından çıkan seçilmiş mümtaz şahsiyetlerdir.
ğerlendirmeleri

Bu kitapda ise yukardaki esasları göz önüne alarak 21. Dönem
Milletvekili olarak TBMM Genel Kurulunda yapmış
olduğum bazı konuşmalarımı siz hemşehrim ve vatandaşlarıma Bir
Belgesel-Derleme şeklinde bir kitapda toplamayı ve sizlerin bilgilerine sunmayı yararlı gördüm.
Kahramanmaraş

TBMM Genel Kurulundaki yapmış olduğum bu konuşmalarımla
çeşitli konulardaki Partim ve kendi adıma olan bazı görüş ve düşün
celeri de tüm kamuoyuna sunarak, TBMM siyaset ve vatandaş
arasıdaki bilgilendirmeye de katkım olduğunu düşünmekteyim.
Bir "Belgesel-Derleme" şeklinde olan bu kitabın hazırlanmasında
ve dağıtımında katkısı olan herkese teşekkür etmeyi de bir borç biliyor herhangi bir hatam olmuşsa da bağışlanacağımı da umuyorum.
Saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KAYA
Kahramanmaraş
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TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

Tarih: 18.6.1999

18

MEHMET
milletvekilleri;
huzurlarınızda

KAYA
terörizm

Grup: Nuray

(Kahramanmaraş)

ve

Türkiye

bulunuyorum. Hepinize

Dünyamızda

adlı

Giriş:

Sayın

Sayfa :2

Başkan,

konuşmamı

saygılarımı

1

değerli

yapmak

üzere

sunuyorum.

hemen hemen her gün olan terörizmden

dolayı,

dün de

kendi memleketim ol'an Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, şehit olup

TBMM

Tutanak
Birleşim:

18

Müdürlüğü

Tarih: 18.6.1999

şehit-

toprağa

olup, dün

huzurlarınızda

Grup: Sabiha

yapıyorum.

Günümüzde

anarşi

verilen iki askerimizin

Şehitlerimize

ailelerine ve aziz Türk Milletine

Cenabı

başsağlığı

düzensiz

yapılan

savaş

kayırma,

davranışlar,

terörizmi ve

Değerli

arasındaki

kaçakçılık,

kaynaklı

insanlığı

ve

kanun

ve

olduğu

gibi;

Anarşizm,

anarşi

ise,

toplumdaki

olarak kabul eder. Toplumda,

görevini kötüye kullanma, etnik nedenler gibi

anarşiyi

nasıl

ortamı

sistemdışı

körükleyerek besleyen nedenlerdendir.

milletvekilleri, terörizmle mücadele ile demokrasiyi

çizginin

tehdit

demektir. Terörizmin hemen

otoritesiz, hükümetsiz bir düzen öneren bir teoridir.

rüşvet,

rahmet. diliyor,

saçarak güvensizlik

hemen daima bir siyasi yönü mevcuttur, ülkemizde de

bütün kötülüklerin kökenini yönetim

Sayfa :1

anısına konuşmamı

Allahtan

dünyamızı

dehşet

yaratmak ve belirli bir amaca varmak için
çeşit

1

diliyorum.

ve terörizm, tüm

etmektedir. Terörizm, etrafa korku ve

eylemlerdir. Terörizm, bir

Giriş:

ayarlanacağını

hesaplamak

oldukça

koruma
zordur.

Demokratik ülkelerde oluşan terörizmin asıl çıkması da buradadır. Insan hak
ve hürriyetlerine önem veren ülkelerde terörizmin ciddi bir tehlike oluşturduğu
hallerde, geçici olmak kaydıyla, bazı kısıtlamaların yapılması zorunlu olabilir;
ancak, sürekli insan hak ve ödevlerinin ihlali ise, anarşi ve terörizmi besler.
Terörizm, halkın haklı sayılacak hoşnutsuzluklarının
arasından

çıkan ve hoşnutsuzluklar arttıkça da artan

arttığı

zamanda halk

bir olgudur. Bundan

dolayıdır ki, halk arasındaki hoşnutsuzlukların giderilmesi, ekonomik ve sosyal

2

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

Tarih: 18.6.1999

18

sorunların

çözülmesi,

Grup: Sabiha

terörizmin

ana

çözümleri

Giriş:

1

arasında

Sayfa :2

olduğunu

söyleyebiliriz.
Anarşi

ve terörizmle mücadelenin

başında

bazı

yasal düzenlemeler,

polis ve güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi gibi önlemler gelir. Terörizmle
mücadelenin

başında,

iyi ve

doğru

haber alma sisteminin

3

olması

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

18

sisteminin
terörizme

Grup: Emin

Tarih: 18.6.1999

karşı

olması

ve

çalışması,

tepki göstermesi,

kolaylaştırır.

çareleri

teröristıerin

Giriş:

cesaretini

Sayfa :1

1

Ayrıca,

kırabilecek

halkın,

en önemli

faktörlerden biridir.
Terörizm, genelde, bölgesel gibi görünürse de, ülkemizde
uluslararası

ülkelerin,
içinde

dolayıdır

bir olgudur. Bundan

komşularıyla, diğer

olmaları

ki, terörizm de

dünya ülkeleriyle örtak

gerekmektedir;

Türkiye'nin

başarılı

görüş

ve

karşılaştığı

olduğu

gibi,

olmak için,

düşünce birliği

ana

sorun

da,

buradadır.

Demokrasilerde ana zorluklardan birisi de, terörizmin
açıkça tartışılması,
bakımından

ve

ve

oluşturur.

sağlamış

şeyin

toplum önünde

açıklanması,

yayında
eğitmesi

terörizm

gayelerinden biri olan terörizmin propaganda gayesinin de

yapılmış olması,
basın

konuyu kamuoyunun önüne getirmesi, toplumu

önemlidir; ancak, her

anarşinin

basın

konunun

yayında

diğer

.günlerce

Böylece, terörist,
olur. Burada

bir yönünü

kalmasını
istediği

basının

teşkil

ister ve

toplumsal

eder. Terörist,
devamlı

yeni

huzursuzluğu

esas görevi ise, topluma

yaptığı işin

gündemler
ve

korkuyu

yardımcı

olacak

sorumluluk duygusuyla hareket etmesidir.
Değerli

milletvekilleri, toplumun, terörizm

ve

teröriste

karşı

tepki

göstermesi veya fazla hassasiyet göstermemesi gibi olguların her ikisi de
tehlikelidir. Terörizme aşırı tepki de, aşırı zafiyet de, toplumu terörizmin
kucağına

iter. Demokratik ülkelerde, insan hak ve özgürlüklerini korumak

4

TBM M
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

18

Tarih: 18.6.1999

gibi, insan

hayatını

da

Giriş:

Grup: Emin

korumak

devletin

esas

1

görevleri

Sayfa :2

arasında

yer

almaktadır.

Değerli

bozarak,

milletvekilleri, Türkiye'de terörizmin

eğitimde,

ekonomide

konsantrasyonu

altında,

ve

durdurmak, daha sonra da, Türkiye üzerindeki kendi
kabul ettirmek isteyen
her

vatandaşının
BAŞKAN

-

dış

devletler,

dış

bunu bilmesinde yarar
Sayın

Kaya, toparlar

MEHMET KAYA (Devamla) -

güçler

Değerli

.5

gelişmeleri

çıkarlarını

barışı

bozmak,

ve isteklerini

Türkiye Cumhuriyetinin

vardır.

mısınız

uygulanan bütün

vardır.

Türkiye'de iç

lütfen.
milletvekilleri, Türkiye'ye

karşı

TBM M
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

: 018

Tarıh:

uygulanan
emelleri

18.6.1999

bütün

Grup: Dilek

terör örgütlerinin

yatmaktadır. Dış

ve

çeşitli

taleplerini

sağlayacaklarını

başka

çıkar

terör

sanmaktadırlar.

veya bir devletin,

altında

dış

1

Sayfa :1

güçlerin

karanlık

güçler, Türkiye Cumhuriyetinden istedikleri "toprak

taleplerini, su taleplerini, ekonomik
istek

Giriş:

taleplerini, inanç, kültürel ve
örgütlerine

eylemler

tarihı,

yaptırarak

Oysa ki, terör yöntemiyle, hiçbir milletin

bir milleti veya devleti alt

ettiği şimdiye

kadar varit

değildir.

Terör yöntemi,
tüm

insanlığa

insanları boğan, ayrıca insanın duygularını

zarar veren, sonuçta da, yarar

sağlamayan

hiçe sayan,

bir olgudur. Bunun

için, terörist olarak, terörizme destek vererek terörizmin içinde olanlara
sesleniyorum
bırakınız,

ve

diyorum

ki:

Terörizmle

Türkiye Cumhuriyetinin

kanunlarına

diyorum; Yüce Meclise ve aziz Türk Milletine
DSP

bir

yere

varılmaz;

teröristliği

ve ilkelerine teslim olunuz

saygılarımı

sunuyorum. (MHP ve

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

-

Teşekkür

Gündemdışı

ederiz.

üçüncü söz, Erozyon

Haftası

nedeniyle söz isteyen, Konya

Milletvekili Abdullah Turan Bilge'ye aittir.
Buyurun

Sayın

Bilge. (DSP

sıralarından alkışlar)

6

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

: 023

MHP GRUBU
değerli

ADıNA

milletvekilleri;

Partisi Grubu

Grup: Keskin

Tarih: 26.06.1999

MEHMET KAYA

Dışişleri Bakanlığı

adına konuşmamı

(Kahramanmaraş)

bütçesi

yapmak üzere

7

Giriş

hakkında

huzurlarınızda

:7

-

Sayfa :3

Sayın Başkan,

Milliyetçi Hareket
bulunuyorum;

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

23

Tarih: 26.6.1999

yapmak üzere
adına saygılarımı
Değerli
dünyamızın

Grup:

huzurlarınızda

Hıdır

Giriş:

Sayfa :1

7

şahsım

bulunuyorum. Hepinize, Partim ve

sunuyorum.

milletvekilleri, Türk Milleti

insanlık

tarihinin her döneminde,

hemen hemen her yerinde birçok Türk devletleri

dünya ulusudur. Tarihte
incelediğimizde, bazı

kurulmuş

rastlarız.

Bu ortak özelliklerin
diğer

gelenlerden, en önemlisi olarak, tarihteki Türk cjevletleri

başında

ulusların

kimliklerine, devlet ve rejimierine, insan ve kültür özelliklerine daima
olmuşlar

ve dünya devlet ve milletleri

saldırmadığı

müddetçe,

onların

kendilerine

zarar

milli benliklerine ve ulusal

bir

dışpolitikalarını

olan Türk devletlerinin

ortak özelliklere

kurmuş

saygılı

vermediği

ve

çıkarlarına saygılı

olmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti kur.ulurken ve kurulduktan sonra da tarihi Türk
devlet

geleneği

temelleri

esas

alınmış

oluşturulmuştur.

unsurlarımıza

dayanmış,

kararına bağlı

olarak

Değerli

Bu

ve bugünkü Türk
bağlamda,

dışpolitikadaki

dışpolitikasının

dışpolitikamız

her

şey,

hedef ve

tamamen

milli

Türk Milletinin azim ve

hesaplanıp yürütülmüştür.

milletvekilleri,

dünyamızın hızla değişen

siyasi ve ekonomik

dengeleri içinde, ülkemizin bulunduğu coğrafyanın uluslararası alanda siyasi
ve ekonomik

çıkar

mücadelesine

konu

olmaya

devam

ettiğini

hepimiz

biliyoruz. 20 nci Yüzyılın ilk çeyreğinde, dünyamızda Doğu ve Batı bloklarının
temelleri atılırken, her iki blok da, genç ve dinamik bir yapıya sahip olan

8

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Bineşim:

23

Grup:

Tarih: 26.6.1999

Türkiye Cumhuriyetini

yanlarına

çekmeye

vatandaşlarımızın

Bugün de

asil

dış

politikamız,

kanında

dışpolitikamızın aynı

Sayfa :2

Türkiye Cumhuriyeti

olmuştur.

muhtaç olunan kudret ve kuvvetin

mevcut olduğu

esasa

Giriş:?

çalışmışlardır.

ise, her iki bloka da, icap edilen mesafelerde
Bu dönemdeki

Hıdır

dayanması

esasına

dayandırılmıştır.

prensibinin kabullenilmesi

ana bir unsur olarak görülen tek yoldur.
Değerli

milletvekilleri, 250 bin

şehit verdiğimiz

kahramanı

9

Çanakkale

Savaşlarının

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

:23

Grup: Tamer

Tarih: 26.6.1999

savaşlarının kahramanı

toprağının altındaki
varlıklara

ve

Sayfa :1

6

MustafaKemal Atatürk, TürkMilletinin, Anadolu

medeniyetlere,

toprağın

medeniyetıere

bütün

Giriş:

üstündeki

nasıl

sahip

canlı

ve

cansız

olduğunu,

bütün

Türklerle

Çanakkale'ye savaşmaya gelen Anzak ve ingiliz askerlerinin abidelerine
yazdırdığı

dış

vecizeler, Türk Devletinin

politikadaki

nazikliğini

ve azmini

belirtmiştir.

Abidedeki söz ve anlam
Türklerle

savaşmaya,

şöyledir:

ölmeye ve öldürmeye geldiniz. Burada, bir zafer

öldünüz. Burada

yatmaktasınız.

uyuyunuz." (MHP

sıralarından alkışlar)

Bu

düşünce,

cihanşümul

bir

dış

"Sizler buraya; yani, Çanakkale'ye, biz

Bundan böyle bizim

adına

aziz Türk Milleti
politika

evliidımız

uğruna

oldunuz, rahat

söylenen ve söylenecek büyük

örneğidir.

Yine, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933 yılında yaptığı
bir

konuşmada,

k?mşumuzdur,
olacağını,

şöyle

söylemiştir:

müttefikimizdir. Bu

Birliği

"Bugün, Sovyetler

dostluğa ihtiyacımız vardır;

bugünden kimse kestiremez.

Tıpkı

Osmanlı

dostumuzdur,

fakat,

Devleti

yarının

gibi,

ne

tıpkı

Avusturya ve Maceristan imparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün, elinde
sımsıkı tuttuğu

ulaşabilir.

işte,

milletler,

avuçlarından

o zaman, Türkiye,

dostumuzun idaresinde dili bir,

inancı

kaçabilirler. Dünya, yeni bir dengeye
ne

yapacağını

bir, özü bir

bilmelidir.

Bizim,

kardeşlerimiz vardır.

bu

Onlara

sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, o günü susup, beklemek değildir.

10
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23

Hazırlanmak
sağlam

Grup: Tamer

Tarih: 26.6.1999

lazımdır.

Milletler buna

nasıl

Giriş:

hazırlanır;

Sayfa :2

6

manevı

köprülerini

tutarak. Dil, bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve

olayların

böldüğü

yaklaşmalarını

Değerli

tarihimizin

içinde

bekleyerneyiz. Bizim onlara

bütünleşmeliyiz.
yaklaşmamız

Onların

bize

gerekir."

milletvekilleri, yukarıdaki konuşmada da işaret edildiği gibi,

olaylar tarih sahnesinde aynen cereyan etmiştir. işte bu, bir ileri görüşıüıüktür.
işte, dış politika budur. işte, Orta Asya

11
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Birleşim:

Tarih: 26.6.1999

23

işte

dış

Orta Asya ve

Değerli
kazanması

Grup: Öngören

Türklere ait

uluslararası

milletvekilleri,

ve

sorunların

bu

oranda

çözümüne

faaliyetlerin

de

teşkilatının

görev

politikasının,

Bakü - Ceyhan boru

aynı

yükünü

ekonomik ve kültürel
çalışmasını

olumlu
siyası

dış politikanın

artması,

hattı,

çalışmaların

asrın ortalarında Ortadoğu'da

gelişleri,

hızlı

komşu lu ğu, coğrafi

Coğrafyayı değiştirmek

yönlerde

dış

Türk

bakımından

politikalarının yarış değil

değil barış, zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı

işleri

dış

doğ al gazın ın

hızlanması

ve

çaba

ülkenin

Özellikle,

Türkmenistan

daha da

yoğunluk

gittikçe

uluslararası

yönelik

bekliyoruz. Bu anlamda, Türk - Rus

Temennimiz, Türk - Rus

20 inci

sorunların

Türkiye gibi bir

boyutlarla ezel ebed devam edecektir.

değildir.

temeli de budur.

ağ i rı aştı rm aktad ır.

de

Sayfa :1

Giriş:7

ve
ve

mümkün

beraberlik,

savaş

gelişmesidir.

yeni dengeler

oluşurken,

Arap -

israil sorunları da Ortadoğu'nun ve dünyanın gündemine girmiştir. Tür"kiye,
daima Arap tezini savunarak Arapların yanında olduğunu göstermiştir. Ayrıca,
Türkiye, israil'le de ilişkisini, Arapları gücendirmeden nazik bir şekilde devam
ettirmeye

çalışmıştır

Türkiye,
çabalarken,

çalışmaktadır.

Ortadoğu

hepimizin

komşularımızdan,
yapılan

ve

ülkeleriyle her yönden
bildiği

gibi,

bazı

ilişkiler

iyi

islam

ve

Arap

geliştirmeye

ülkesi

Türkiye'nin aleyhine, özellikle terörizme destek

çalışmaları

Türkiye olarak ve bizler,

siyası

olan

şeklinde

partiler olarak tasvip

etmiyoruz ve bu komşularımızın terörizme verdikleri destekten bir an evvel

12
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23

Grup: Öngören

Tarih: 26.6.1999

Giriş:

Sayfa :2

7

ellerini çekmelerini istiyoruz.
Ortadoğu'nun istikrarı, Arap - israil, PKK terörizmi, Irak sorunu, iran ve
diğer

Müslüman

arasındaki

ülkeler

sorunların

bir an

evvel

çözülmesine

bağlıdır.

Değerli

veya

milletvekilleri, Türkiye, dünyada ve

varmasın

farkındadır.

yeni

bir

üstlenmiştir.

Dış

dünya

bu

misyonun

Onun içindir ki, Türkiye'nin aleyhine yeni oyunlar ve terörizm

tuzağı tezgahlanmaktadır.

Devletlerinin
ve Türklük

misyon

Ortadoğu'da farkına varsın

küıtürel

Oysaki, Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu ve

yönden

dünyasındaki

tamamlayıcısı

kültür

bağlarıyla

bir dünya devletidir.

13

bir

olarak, Anadolu'da,
coğrafya

Osmanlı

O(tadoğu'da

içinde toplayan büyük
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23
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Grup: Ayfer

Giriş:7

Sayfa :1

toplayan' büyük bir dünya devletidir. Türkiye'nin, bu özellikler içinde
dışpolitika yapması

bakınca,

Asya'da ve Balkanlar'daki olaylara
açıkça

önemi

Ortadoğu'da,

gerekmektedir. Bugün,

görülmektedir.

işte,

bu

Kafkaslar'da, Orta

Türkiye'nin ve Anadolu

mihver

içinde

insanının

dışpolitikası

Türk

yapılmalıdır.

Diğer yönden, sanık terörist başı

ininden

çıkarılıp,

işletilmesi

gittiği

her

suretiyle,

adı

Türkiye'ye getirilmesinin
birimleri

arasında,

yerde takibi,

Abdullah Öcalan'ın yurt dışındaki
uluslararası ahdı
köşeye

geçen teröristin
sağlanması

Dışişleri

sıkıştırılması

çalışmalarında,

Bakanlığının

idarı yolların

ve

ve sonunda

devletimizin tüm ilgili

oynadığı

rol

gözden

uzak

yeterli

tutulmamalıd ır.
Değerli
malı

kaynak

milletvekilleri,

işte

tüm bu faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi,

sağlanmasına

da

bağlıdır.

Bakanlığımızın

Dışişleri

bütçesi YIII.lk ortalama kur üzerinden 312 milyon dolar iken,

bazı

1998

yılı

ülkelerin

1998 yılı bütçe karşılıkları şöyledir: Pakistan 855 milyon dolar, ispanya 798
milyon dolar, Yunanistan 309 milyon dolar.
BAŞKAN

-

Sayın

Kaya, son 1

MEHMET KAYA (Devamla) Değerli

uluslararası

milletvekilleri,

dakikanız.

Teşekkür

yukarıda

ederim.

belirtilen ülkelerin hiçbiri, Türkiye'nin

alanda karşı karşıya bulunduğu sorunlara sahip değildir. Bu

nedenle, ülkemizin,

dışpolitikada,

gerek yönlendirici gerek izleyici faaliyetleri

14
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23

Grup: Ayfer

Tarih: 26.6.1999

Değerli

bu

Türkiye'nin~

azimli ve

değerlendirilmesi

kararlı olmasının yanında,
dışpolitikasını

Konuşmama
saygılarımı

içindeı

geliştireceğimiz dışpolitikalarla,

son

bir

21 inci

-

verirken,

Teşekkür

olması,

Yüzyılın

iri

olması,

çok kutuplu

diri

şey,

olması,

dünyasında,

takip etmesiyle mümkündür.
Yüce

Meclise

sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP

BAŞKAN

olacaktır.

önlememiz gerekmektedir. Bunun için de, gereken tek

millf birlik ve beraberlik

etkin bir Türk

uygun

milletvekilleri, bu nedenlerle,

zararlı metotları

Sayfa :2

:7

Dışişleri Bakanlığının malı kaynaklarının

tam olarak yerine getirebilmesi için,
olumlu yönde yeniden

Giriş

ederiz

Sayın

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu

15

aziz

Türk

sıralarından alkışlar)

Kaya.

adına

ve

Milletine

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

36

MHP GRUBU
değerli

Grup: Demet

Tarih: 21.7.1999

ADıNA

MEHMET KAYA

Giriş

(Kahramanmaraş)

:3

-

Sayfa :2

Sayın Başkan,

milletvekilleri; Yedek Subaylar ve Yedek Askerı Memurlar Kanunu ile

Askerlik Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
bulunuyorum; Grubum ve
Değerli

adına konuşmamı

şahsım adına,

milletvekilleri,

1076

hepinizi

sayılı

Kanun

Tasarısı hakkında,

yapmak üzere

huzurlarınızda

saygıyla selamlıyorum.

Yedeksubay

ve

Yedek

Askerı

Memurlar Kanununa tabi olarak askere sevk edilmesi gerekenlerin, makul bir
özrü olmadan,

yazılı

ve sözlü imtihanlara girmeyerek seçime

Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinin iki

16

numaralı

katılmayanlar,

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

Tarih: 21.7.1999

36

numaralı

iki
hizmetine

uyarınca

alt bendi

tutulduklarından,

tabi

değerlendirilememektedir.

Bu

şekilde

tüm

erbaş

er ve

yedek

Kanununun 5 inci maddesinin birinci
tutulduklarından,

Giriş:

Grup: Öngören

subay

kaynağı

yükümlü olanlar, 1111

aleyhine

Sayfa :1

statüsünde

fıkrası uyarınca kısa

yükümlüler

3

askerlik

tam

olarak

sayılı

Askerlik

dönem hizmete tabi

durumlar

ve

uygulamalar

olmaktadır.

Diğer

taraftan 926

sayılı

14 üncü maddesinin dördüncü
nasb

edilenlerden

eğitimde

Silahlı

içerisinde Türk

Silahlı

Türk

fıkrasına
başarı

deneme

sağlayamayanlar

veya

ayrılanların ilişikleri

muvazzaflık

süresi

subaylığa

kesilmekte ve

hizmetini tamamlamaya yönelik

yaptırılamamaktadır.

1076
sayılı

kaynaktan muvazzaf subay

gösteremeyenler ve

engel hali görülenler ile kendi istekleriyle

askerlik

dış

göre,

Kuvvetlerine uyum

hizmet süreleri ne olursa olsun

Kuvvetleri Personel Kanununun

sayılı

Kanuna göre ise,

muvazzaflık

Askerlik Kanunuyla, "bu kanunun tespit

yükseköğrenim

mezunu askerlik

ve hakkaniyetle
Kuvvetlerine

sonlandırılacağı
Değerli

personelin

bu kanunla

ettiği

geri

yapmadıkça,

esaslar

çağından çıkarılamaz"

bağdaşmayan boşluğun

ayrılan

hizmetini

dışında

hükmüyle ise

hiçbir
çelişen

giderilmesi durumunda Türk
kalan

askerlik

1111

hizmetlerinin

Silahlı
nasıl

açıklığa kavuşturulmaktadır.

milletvekilleri,

bu

kanun

tasarısında,

uygulamada

tereddütlere yol açan durumlar yeniden düzenlenmekte ve bu

17

şekilde

bazı

yedek
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36
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subay

yetiştirilme şartlarına

açıklık

getirilmektedir.

birinci

fıkrasındaki

katılmayanların"

Diğer

Grup: Öngören

Giriş:3

Sayfa :2

haiz olmayan yükümlülerin askerlik sürelerine
taraftan 1111

"makul bir özürü

ibaresine yeni

sayılı

olmaksızın

düzenl~mede

18

Kanunun 5 inci maddesinin

sözlü

yazılı

seçim

imtihanına
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36 .
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ibaresine

yeni

Grup: Ayfer

düzenlemede

mülakat merkezlerine

katılmayan

yer verilmeyerek,
yükümlülerin

değerlendirilmelerineimkan tanımaktadır.
gelişen

durum, bu kanun

Bu

tasarıyla,

tasarısıyla

bakaya

Giriş:

3

Sayfa :1

zamanında

yedek

kaynağında

subay

Böylece, yedek

test ve

subaylık

aleyhine

dü.zeltilmektedir.

düşen

yedek

mahkemeye verilebilmekte ve böylece, bu

subayadayları,
tasarının

yeni

caydırıcılık

kıtalarınca
özelliği

de

sağlanmış bulunmaktadır.
tasarının

Yine,
adaylarının

Kanunun

sevkindeki gecikmelerin önlenmesi için

89

uncu

durumların ın

maddesinde

yargılanmaları

mahkemelerde

düşen

4 üncü maddesiyle, bakaya duruma

önüne geçilmesi

değişiklik

esası

de, yine,. 1111

yapılarak,

getirilmektedir.

yedek subay

askerı

yükümlülerin
Bu

sayılı

durumda,

bakaya

amaçlanmaktadır.

Bir özrü ve mazereti olmadan test ve sözlü merkezine gitmeyerek seçime
katılmayan

yedek

otomatik olarak,
bu kanun

subayadayları,

kısa

mevcut kanundan kaynaklanan nedenlerle,

dönem er olarak askerlik

tasarısı, maksatııolarak

yapmaktadırlar.

askerlikteki durum

Bu nedenlerle,

değişikliklerini

ortadan

kaldırmaktadır.

Yine, bu kanun
durumlarda,

şahısların

Değerli

olarak

tasarısıyla,

ve

staj, doktora ve

askerliğin

lehine durumlar

tıpta uzmanlık sınavı
oluşturulmaktadır.

milletvekilleri, bilerek veya bilmeyerek, genellikle de

gecikmeler

yaparak,

askerlik

19

yapma

gibi

şeklinde

değişiklik

maksatlı

yapan,
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halihazırda

askerliğini

67 000

kişi

Grup: Ayfer

mevcuttur. Bu

erteletenler, hatta otuza

kişilerin

yakın

Giriş:3

arasında,

Sayfa :2

dokuz on

defa

kere mahkemeye gidenler bile

mevcuttur.
Değerli

milletvekilleri,

bu

tasarıyla,

askerlik

yapmadaki

ihmal

ve

gecikmeler önlenecektir.
Bu nedenle, bu kanun
Partisi

adına

olumlu oy

tasarısına, şahsım

vereceğimizi

20

ve Grubum Milliyetçi Hareket
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36

olumlu oy

Grup: Aydınh

vereceğimizi

Kuvvetlerine ve

Yüce Meclise arz ediyor,

hayırlı

ülkemize

olmasını

Giriş:

3

tasarının,

diliyorum.

(MHP

Sayfa :1

Türk

Silahlı

sıralarından

alkışlar)
BAŞKAN
Doğru

-

Teşekkür

ediyorum

Yol Partisi Grubu

Sayın

adına, Şırnak

istemişlerdir.

Buyurun

Sayın Değer.

Süreniz 20

dakikadır

Kaya.

efendim.

21

Milletvekili

Sayın

Said

Değer

söz

!ri iHCElEfJMcMI$
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~rleşim : 45

i

Tarih: 5.8.19gg-

Grup: Erhan

Şahsı adına, Kahramanmaraş

(MHP

Milletvekili

Giriş:

Sayın

Sayfa :2

1

Mehmet Kaya; buyurun.

sıralarından alkışlar)

MEHMET

KAYA

(Kahramanmaraş)

Sayın

Başkan,

değerli

milletvekilleri; Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesinin
Onaylanmasının
konuşmamı

Uygun

Bulunduğu

yapmak üzere

Hakkında

huzurlarınızda

Kanun

Tasarısı

bulunuyorum; hepinizi

üzerinde
saygıyla

selamlıyorum.

Değerli

insanlık

milletvekilleri, yeryüzünde belirli yerler

tarihi kadar eski olup,

aynı

zamanda da,

medeniyetlerin bir belgesi ve bir tapusu
işte,

Türkiye Cumhuriyetinin

bulunduğu

tarihi kronoloji içinde birçok medeniyetin

22

vardır

insanlığın

şeklindedir.

ki, bu yerler
oluşturduğu

Bu cümleden olarak,

yer de, dünyada benzeri olmayan,

TBMM
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: 45
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birçok medeniyetin

Grup: Gül

sırasıyla oluştuğu

ve

Giriş:

sırasıyla

1

Sayfa :1

malolduğu

tarihe

yer

olan Anadolu'dur.
Değerli

milletvekilleri, ülkemiz olan

Anadolu'da, milattan

önce ve

millattan sonra dönemlerde, 15-16 adet devlet ve medeniyetler silsilesi
kurulmuştur.
altında

yaşayan

Anadolumuzda kurulan ve

bu devletler, ülkemizde, yer

ve yer üstünde birçok paha biçilmez tarihi eser

bırakmışlardır.

Bu

eserler, adeta, tüm insanlığın ortak bir mirası halindedir. işte, bu mirasa
sahip olmak için, tüm dünya ülkeleri, birbiriyle adeta
yüzden, binlerce

savaş

ve

de, kültürel anlamda bu
Cumhuriyetinin
Değerli

yüzyıllarca

savaşlar

bulunduğu

süren

Haçlı

yarış

halindedirler. Bu
olmuştur.

Seferleri

devam etmektedir. Bu

yarış

Halen

yeri ise, Türkiye

yer olan Anadolu'dur.
bildiği

milletvekilleri, hepimizin

Mezopotamya olarak bilinen, Dicle ve

Fırat

gibi, kutsal kitaplarda

Nehirlerinin

suladığı

Yukarı

havza, tüm

dünyada önemli bir yerdir. Dicle ve Fırat Nehirleri, Tevrat ve incil'in en az
yirmiye

yakın

bölümünde, bu kutsal kitaplarda zikredilmektedir. Bu havza da

dünya literatüründe önemli bir yer
Yine, hepimizin

bildiği

tufanı

ve Nuh'un gemisi de,

Doğu

başlamış

Dağında

oturmuştur.

tarafından Ağrı
Güneydoğu

etmektedir.

gibi, Hazreti Nuh'un

Mezopotamya'da
karaya

işgal

batılı

Yine, Hazreti Nuh'un

yakınlarında olduğu düşüncesi

23

Yukarı

Anadolu'daki

Bugün, Nuh'un gemisi, birçok

Dağında aranmaktadır.

Anadolu'da Cizre

da ilk önce

Ağrı

arkeolog

mezarının

mevcuttur.

ise
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Giriş:

Grup: Gül
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1

Sayfa :2

inanç ve arkeoloji bakımından, bir güneydoğu şehrimiz olan Şanlıurfa
da çok önemli bir yerdir. Bildiğimiz gibi, Hazreti ibrahim'in yaşadığı ve islam
Dinine,
Şanlıurfa

Hıristiyanlık

ve Musevilik Dinlerine göre

ve Harran bölgesidir. Bu

de

bakımdan, Şanlıurfa

durumu nedeniyle, tüm dünyada, inançlar

bakımından

ateşe

atıldığı

ve bölgesi,

yer,

yukarıdaki

çok önemli bir yer

işgal

etmektedir.

olan,

Değerli

milletvekilleri, Anadolu'da, arkeolojik, mitolojik ve tarihi

insanlık

tarihine

malolmuş

çok

değerli

ta ri h i
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tarihi

değeri

miraslarımız vardır.

Bu
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45

bu

tarihi arkeolojik

Giriş:

Grup: Sabiha

miraslarımız

arasında,

1

istanbul'u,

Sayfa :1

Efes

Antik

Kentini, Bergama, Perge, Aspendos, Antalya, Nemrut Harabeleri, Harran
Harabeleri,

Kapadokya

ve

bunlar gibi

binlerce

diğer

tarihi yerlerimizi

sayabiliriz.
Değerli

Batı'nın

milletvekilleri, Avrupa, Amerika ve tüm

Hıristiyanlık

Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin üzerine toplayan,
yönünden önemli arkelolojik

miraslarımız

da

Talas, Kapadokya, Antalya, Efes, Sümela
yerlerden

birçok

arkeolojik

eserler

vardır;

bunlar

Manastırını

arasında,

inancı

Tarsus,

sayabiliriz. Bu tarihi

çalınmıştır;

de

dikkatlerini

çünkü,. buralarda

Romalıları, Bizansııları Hıristiyanlaştıran Aziz Paulus, incil yazarı Luca gibi

ve birçok

Hıristiyan

misyonerler Anadolu'da buralarda

yaşamışlardır.

Ülkemiz, bu yüzden, inanç turizmi bakımından çok önemlidir. Hele de
Hz. isa'nın doğumunun 2000 inci yılında inanç turizmi bakımından ve Batı'nın
Haçlı

düşünceleri

bakımından

yapılacak

bazı

şeyler

için

şimdiden

hazır

olmamız gerekliliğine inanıyorum.

Bu
yerler

bağlamda,

kendiliğinden

olduğun'u

asırlarca

elimizden

önce

yapılan

çıkmasın;

bu

savaşlarla
gerçeği

alınamayan

kutsal

de bilmemizde yarar

vurgulamak istiyorum.

işte, bu yüzden Anadolu, dünyanın diğer yerlerine benzemez. Anadolu

bir Afrika ülkesi değildir, Anadolu bir Asya ülkesi değildir. Görüyoruz ki,
Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu yer, tüm Batı'nın da inanç bakımından,
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45

medeniyetler silsilesi
altında

Grup: Sabiha

Tarih: 5.8.1999

bakımından

tutmak istedikleri yerdir.

olduğunu,

istek

ve

sahiplenmek istedikleri, en

Batı,

bu

miraslarımız

bu nedenlerle arkeolojik

Giriş:

davranışlarıyla

düşünceden

hareket

ve ülkemiz üzerinde
belli

etmektedirler.

Sayfa :2

1

azından

kontrol

ederek,şu

veya

bazı

emellerinin

Bu

nedenlerle,

ülkemizde terörizm vardır. Terörizmi yapan ve organize eden dış güçler
Anadolu'daki isteklerini
olarak bu yüzden

gerçekleştirmek

için terörizmi bir araç, bir metot

seçmişlerdir.

Değerli milletvekilleri, istanbul, Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Cudi Dağı,

Meryem Ana, Sumela
Kahramanmaraş

Manastırı,

Afşin'de

Mevlana,

bulunan

Yedi

Hacı

Bektaşı

Uyurlar,

Harabeleri, Perge ve Aspendos, Çorum'daki Boğazköy
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Veli

Kapadokya,

Külliyeleri,
Bergama
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Birleşim:

Tarih: 5.8.1999

Boğazköy

Çorum'daki
bakımından

miras

çok önemlidir.

bakımından

çıkarları

şekilde

Grup: Aysel

gibi

dünyamızın

anlatmamız,

Sayfa :1

inanç

turizmi

gibi, Türkiye Cumhuriyeti arkeolojik
durumları,

en zengin ülkesidir. Bu

bakımından

ve dinimiz

1

miraslarımız,

arkeolojik

Görüldüğü

Giriş:

ülkemiz

taviz vermeden, tüm dünyaya icap

hepimizin, ülkemizin, bölgemizin

ettiği

insanlığın

ve tüm

çıkarına olacaktır.

Değerli
insanlık

tarihi

dünyanın
cansız

milletvekilleri,
ve

Türkiye

insanlığın

Cumhuriyetinin

yarattığı

medeniyetler

mirasların

Anadolu

bakımından

zinciri

olduğu yeraltı,

tek ülkesidir. Anadolu'nun sahip

tüm arkeolojik

kurulduğu

yerüstü',

canlı

ve

mirasçısı

yegane sahibi, koruyucusu ve

Türkiye Cumhuriyetidir. Bunun en güzel ifadesi, Çanakkale'de Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün Anzak askerleri için
veeize
ülkenin

şöyledir:

"Bu memlekette

toprağındasınız.

kanlarını

Huzur

Mehmetçiklerle yan yana, koyun
harbe

gönderen

bağrımızdadır;

analar,

ve

söylediği

vecizede mevcuttur. Bu

döken kahramanlar, burada bir dost
sükun

koyunasınız.

gözyaşlarınızı

içinde
Uzak

dindiriniz.

uyuyunuz.

diyarıarda

evlatlarını

Evlatlarınız

huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat

Siz,

bizim

uyuyacaklardır.

Bu topraklarda canlarını veren onlar, bizim de evlatlarımız olmuşlardır." işte,
bu

düşünce,

Anadolu

Cumhuriyetine ait

topraklarının

olduğunu

üstünün

de,

altının

da

Türkiye

göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti de

insanlığa

ait bu mirasların yegane koruyucusu, emanetçisi ve sahibidir. Bu Qerçekler
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45

de tüm dünya ülkeleri
Konuşmama
saygılarımı

Grup: Aysel

Tarih: 5.8.1999

tarafından

son

sunuyorum.

BAŞKAN

-

Giriş:

1

Sayfa :2

bilinmelidir.

verirken,

Yüce

Meclise

ve

Aziz

Türk

Milletine

(Alkışlar)

Teşekkür

ederim

Sayın

Kaya.

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen yok.
Tasarının

tümü üzerindeki

Maddelerine geçilmesini
etmeyenler ... Kabul

görüşmeler tamamlanmıştır ..

oylarınıza

sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul

edilmiştir.

inci maddeyi okutuyorum:
ARKEOLOJİK MİRASIN

KORUNMASINA İLİşKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
(GÖZDENGEÇİRİLMİş)'NİNONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUGU
HAKKINDA KANUN

TASARısı

MADDE 1.. - 16 Ocak 1992 tarihinde Valeua'da (Malta) imzalanan "Arkeolojik Mirasın Korunmasına Ilişkin Avrupa
Siizleşmesi (Gözden Geçirilmiş)"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN

-
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IHTANAma
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i
:

: 052

i

BAŞKAN

-

arıh

16.o~

Teşekkür

Kahramanmaraş

(MHP

1~tan~:~ü~rıüğü
Giriş:

Grup: Sedat

ederim

8

Sayfa :2

Sayın Yıldırım.

Milletvekili

Sayın

Mehmet Kaya; buyurun efendim.

sıralarından alkışlar)

MEHMET

milletvekilleri; 114
maddesi

(Kahramanmaraş)

KAYA
sıra

hakkında

sayılı

Sosyal Güvnelik Kanun

almış

söz

Sayın

bulunuyorum;

Başkan,

değerli

Tasarısının

37 nci

hepinizi

saygılarımla

selamlıyorum.

Değerli

insanların

güvenlik

milletvekilleri,

en önemli
hakkı

Hepimizin

haklarından

kavramı,

kavramların başında

herkesin

değişen

biri sosyal
dünyamızda

gelmektedir.

bildiği

bildiği

gibi,

29

gibi,

yaşanan

dünyada,

güvenlik hakkıdır.
gittikçe

önem

Sosyal
kazanan
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Grup: Mehmet

Tarih: 16.8.1999

başında

Giriş:

Sayfa :1

9

gelmektedir.
bildiği

Hepimizin

yapılan

gibi,

hesaplamalar

göstermektedir

ki,

görüştüğümüz bu tasarının gecikmesi halinde, sosyal güvenlik kurumlarının
sorunları

finansman
oluşmasına

sebep olan esas unsur, aktif-pasif

düşmesidir.
olmasını

kaçak

Oysa ki, bu oran,

sağlıklı

gerektirir. 57 nci hükümet, bu

işçilik

aktif-pasif
güvenlik

çözülemez hale gelecektir. Sosyal güvenlik

bir

oranının

yapı

oranını

düzeltmeye

şemsiyesi altına

ülkemizde 2'nin

çalışmakta

altına

için en az 4'ün üzerinde

tasarıyla, sayıları

sorununu çözmek için en önemli bir

açıklarının

adım

4,5 milyonu bulan

atmak suretiyle, hem

hem de 4,5 milyon

almak suretiyle, önemli bir kanunu

işçimizi

sosyal

gerçekleştirmek

istemektedir.
Bu vesileyle,

tasarının

tüm ülkemize

hayırlı olmasını

Aziz türk Milletine ve onun Yüce Meclisine
Huzurlarınızda
BAŞKAN

arz ederim. (MHP, DSP ve ANAP
-

Teşekkür

Şahsı adına Sayın

ediyorum

Sayın

diliyorum.

saygılarımı

sunuyorum.

sıralarından alkışlar)

Kaya.

Salih Kapusuz? .. Yok.

Erzurum Milletvekili

Sayın

Aslan Polat...

Buyyrun

Sayın

ASLAN

POLAT (Erzurum) -

Polat.
Vazgeçiyorum. (DSP,

MHP

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN

- Madde üzerinde 2 adet önerge

30

vardır;

okutuyorum:

ve

ANAP
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57

MEHMET

KAYA

Grup: Figen

(Kahramanmaraş)

Giriş:

Sayın

bulunuyorum; hepinizi
Konuşmama

vatandaşlarımıza

Milletine

geçmiş

Değerli

bir

yöntemle

Sayfa :5

Başkan,

milletvekilleri; Marmara Bölgesinde olan deprem nedeniyle,
almış

1

değerli

şahsım adına

söz

saygılarımla selamlıyorum.

başlamadan

. önce,

depremde

kaybettiğimiz

Yüce A.llah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ve aziz Türk
olsun diyor, herkese

milletvekilleri, deprem
değerlendirilmeleri

başsağlığı

diliyorum.

hakkındaki çalışma

suretiyle

haritaların

31

ve verilerin uygun

depremlere

ilişkin

izoseist
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: 057

haritaların

1

Sayfa :1

çizilmesiyle depremler, bugün tahmin edilebilir

durumdadır.

kayıtlar

Tarihsel

Grup: Keskin

incelendiğinde,

Marmara

Giriş:

Bölgesi

ve

çevresinde

bilinen birçok sayıda yıkıcı depremlerin olduğunu görmekteyiz. Tarihsel
kayıtlara

göre,

Milattan

Sonra

325

yıllarından

itibaren

bölgede

olan

depremler kaydedilmiştir. Millattan Sonra 325-1900 yılları arasında istanbul
ve çevresinde etkili olan

yaklaşık

20 depremden, hakkında en fazla bilgi

edinilen deprem, 1894 depremidir. 1894 depreminin ilk

sarsıntısı

sürmüştür.

sarsıntı olmuş

Birinci

sarsıntıdan

15 dakika sonra ise, ikinci

63 saniye

ve 20

saniye sürmüştür. 1894 depreminde ıstanbul'da 3 400 kişi ölmüştür.
45 saniye süren, 17.8.1999 depreminde ise, 1894 depreminin en az 6-

7

katı

zaiyat

olmuştur.

Değerli

de

milletvekilleri, bu depremde kısa vadede alacağımız tedbirleri

şöylece sıralayabiliriz:

1. Bölgede acilolarak enkaz

çalışmalarında kullanılmak

üzere, dozer,

vinç, kazıcı iş makin'eleri, yükleciyi, kamyon gibi araç, gereçlerin ve personel
kapasitelerinin

artırılması.

2. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın defin işlerinin bir an
evvel

yapılması.

3. Bölgede, çadırda yaşayan vatandaşlarımız için, yeterli sayıda seyyar
banyo ve tuvaletierin

kurulması.

4. Bölgeye yeterli sayıda çaiiır temininin sağlanması.
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5. Bölgeye
tesis ve

yakın

kampların

6.

depolanması,

yeterli

ihtiyaç

Değerli

vatandaşlarımıza

olarak

duyulduğu

gelen

sağlık

alanında

karayollarıyla

yapılan

hasta

kurulan

seyyar

karayollarının onarımı, haberleşmede yapılan

yerinde ve

altı

ilkyardım

nakilleri,

zamanında olmuştur

ve

ait tüm sosyal

şekilde

uygun

şekilde dağıtılması.

milletvekilleri, Marmara Bölgesinde

depreminde,

Sayfa :2

tahsis edilmesi.

yiyeceklerin

takdirde uygun

1

kurumlarına

ve bölgede bulunan kamu

depremzede

Bölgeye

Giriş:

Grup: Keskin

Tarih: 25.08.1999

: 057

yedi ilde

oluşan

hastaneler,
hizmetleri,

1999

hava

ve

zarar gören

hizmetler, imkanlar dahilinde

halihazırda

da bu alanlarda

çalışmalar

devam etmektedir. Bu nedenlerle, Sağlık Bakanlığını, Bayındırlık ve iskan
Bakanlığını

ve

Ulaştırma

Bakanlığını

başarılarının

devamını

milletvekilleri, bu depremden sonra uzun vadede

yapılması

tebrik ediyor,

diliyorum.
Değerli

gereken tedbirlerin

başında

Türk ulusal afet grubu
afet

olacakmış

zamanda

da deprem, heyelan,

adı altında

gibi tatbikatlar

ulaştırılması

sağlanmalıdır.

malzeme, araç ve gereçleriyle,
periyotlar dahiline

ekip

kurulması,

bir ekip

yapması,

ve sel felaketleri için

Ayrıca,

yarın

kurulan bu ekibin,

afet olan yurdun her

istihkakları

üyelerine

yangın

kurulacak

devletimizce

tarafına

en

kısa

ekibin

gerekli

karşılanmalı

ve belirli

kurs verilmesinin

sağlanması

uygun

olacaktır.

Değerli

milletvekilleri,

1999 depreminin
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olduğu

bölge,

yurdumuz
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açısından,

bakımdan

birçok

kentleşmeye
işin

Grup: Keskin

Tarih: 25.08.1999

: 057

önemli

bir

bölgedir.

Giriş:

Depremin,

sahip olan büyük bir sanayii bölgesinde meydana

önemini daha da

artırmaktadır.

denizyollarının kesiştiği

yer

olması,

gibi özelliklerden

dolayı.

kaybı

etkilemiştir.

tüm ülkemizi
Değerli

Bölgenin

bölgesi

düzensiz

gelmiş olması

olması,

kara, hava,

üniversiteler ve sanayii bölgesi

bölgede olan deprem sonucu

oluşan

olması

can ve mal

milletvekilleri, devletimiz büyük bir devlet olup, Erzincan,

Adana, Ceyhan, Dinar depremlerinin
tekrar evlerine

işçi

. Sayfa:3

1

yerleştirdiyse, kısa

yaralarını nasıl sardıysa,

sürede yol, su ve

nasıl

halkı

elektriği kavuşturduysa

ve onlara desteğini nasıl sürdürdüyse, Istanbul, ızmit, Sakarya, Kocaeli,
Bursa, Yalova dep·remlerinin yaralarını bir an önce·saracak ve gerekli yardımı
yapacaktır.

Yüce Türk Milleti her

şeyin

üstesinden gelecek güç ve inanca

sahiptir.
Ölenlere, Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Türk Milletine
başsağlığı

diliyorum.

Yüce Meclisine

saygılar

Huzurlarınızda
BAŞKAN

Aynı

Konuşmama

-

son verirken, Yüce Türk Milletine ve onun

sunuyorum.

arz ederim.

Teşekkür

ederim

Sayın

Kaya.

konuda son gündemdışı konuşma, Kocaeli Milletvekili Sayın

Osman Pepe'ye ait.
Buyurun efendim.
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Sayın

Başkan,

değerli

milletvekilleri; Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı ve Kafkasya hakkında
gündemdışı konuşmamı

Hepinizi

yapmak üzere

yapılanma

dönemine

realiteye, kültürden
dönüşümü

almış

bulunuyorum.

milletlerarası ilişkilere

yaşayan

güçlükler kadar

yeniden

yapılanma

Sovyetlerin

sıkıntılı

Birliği'nin

ayrılan

Bu yeni dönem,

içeren toplumsal unsur veya

iktisadı yapıdan

kadar uzanan bir dizi

unsurları

şu

coğrafyanın

olaylar

oluşmaktadır.

belirlediği

muhataralıbölgelerinden

stratejik

sosyal

değişim

ve

içermektedir.

inşasında

olmasa da

ve Sovyet

milletler, yeni bir

görülen,

birliğin

anda içinde

sürecinde, Kafkasya'da, bölgeyi ve tüm

düşündüren

Değerli

üzere, Sovyetler

sonucunda Rusya'dan

girmişlerdir.

Çarlık Rusyasından,

ve

bilindiği

milletvekilleri,

iktisadı yapısının dağılması

şartlar

söz

saygılarımla selamlıyorum.

Değerli

eden ve

huzurlarınızda

tesisinde

bulunduğumuz

dünyayı meşgul

Kafkasya, bölge itibariyle
yapısıyla dünyanın

en

tarihı

bellibaşlı

bi risidir.

milletvekilleri,

artık

içinde

bulunduğumuz

dünya sistemi, hiç

kimsenin ondan bana ne yahut benden kime ne dedirtmeyecek bir konuma
gelmiştir. Yakın geçmişe

baş'ına

kadar gerekli olan kurallar ve normatifler,

artık

tek

bir devleti, bir milleti veya herhangi bir etnik yapıyı bağlamıyor. Bu

kurallar, artık, topyekOn genel dünya sisteminin, en azından şu andaki
demokratik
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andaki demokratik aktörleri
hatlarıyla, kişi,

Bu kurallar ana
hakları

Grup: Demet

ve bu insan

haklarının

tarafından

Giriş:

1

Sayfa :1

belirleniyor. Bu kurallar nedir:

grup, etnik ulus ve

halkları

içine ala.n insan

Helsinki Nihai Senediyle taahhüt

altına alınmış

demokratik talepler manzumesidir.
Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, bu talepler, kısa adı AGiT olan

Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı tarafından, insan hakları ilkesi üzerine
kurulu 21

Kasım

1990 tarihli Paris

temel prensipler üzerine
cepheleşme

dünyada

açıklanmakta,

bağlılık

insan

Şartıyla

oturtulmuştur.

çağının

haklarına

ve

Söz konusu

Avrupa'da

Paris

yerleştirilerek,

Şartnamesinde,

bölünmüşlüğün

ve temel hürriyetlere

dayalı

sona

erdiği

demokrasiye olan

ile"iktisadi serbestlik ve sosyal adalet yoluyla elde edilecek refaha

duyulan

vurgulanmaktadır.

güven

gerekse Kafkasya
dönemden

jeopolitiğinin

geçtiğinin

sosyal konumu

Gerek

bir

bilincindeyiz. Keza, yine bölgede siyasi, etnik,

gereği

hadisedir.

müdahalesinden

Nitekim,

rahatsızlık

ilişkilere

iktisadı

ve

bölgedeki

olumlu tepkiler vermesi gayet

gelişmelere

duyan Kafkas ülkelerinden

üçüncü

ülkelerin

bazılarının,

bölgede

Türkiye'yi arabulucu olarak görmek istemesi de bu

olumlu tepkinin sonucudur. Türkiye olarak, bölgede
sosyal

döneminin

önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin, bu konumunu

istikrarın sağlanmasında

iktisadi ve

yapılanma

yeniden

kendi özgür konumundan kaynaklanan zor bir

dikkate alarak, Kafkas ülkeleriyle olan
tabii

kurumsal bir tabana

münasebetlerin

gelişmesi,
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ülkelerinin

tarafsız

bağlıdır.

Bu

ilişkilerle

Türkiye

ilişkilerinde

geliştireceği

ve dengeli

üstleneceği

dostluk ve denge

müdahil güçlere
Değerli

karşı

politikalarının

Kafkas ülkelerinin üzerine

arınmış, bağımsız

problemlerden

köprü

tutarlılığına
düşen

görevidir.

1

ve

Sayfa :2

sürekliliğine

görevse, Kafkas ötesi

Dolayısıyla,

kaostan

esasına dayalı ilişkiler, aynı

da tabii bir müttefik güvenlik bölgesi

ve iç içe

yaşamış

zamanda üçüncü

olacaktır.

Azerbaycan ve Ermenistan
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ve egemen Kafkas ülkelerinin, Türkiye'yle

milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, özellikle tarih boyunca

coğrafyayı paylaşmış

."

Giriş:

Grup: Demet

aynı
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Azerbaycan ve Ermenistan ulus ve

Giriş:

devletlerinin

1

Sayfa :1

sorunlarını karşılıklı

diyalog içinde, birbirine tecavüzkar olmadan halletmelerini istemektedir. Bu
bağlamda
insanı

ve

bölgesel

sonuçlanmasını

boyutlarında

denge

ümit ve

sabırla

Burada tek

yapılacak

coğrafyayı
şey,

devletlerin, birbirinin dil, din, kültür ve
ortak

paylaşımla, ulusların

modern

dünyamız icapları

tarafın

iki

beklemekteyiz. Günümüzde,

olursa olsun, hele de Kafkasya'da
değildir.

arasındaki

yine Rusya Federasyonu ile Çeçenistan

daha
içinde

ve tarihi

belirli

durumunda,
anlaşmasıyla

dünyanın

değiştirmek

bir diyalog

içinde

vatanı değerlerine saygılı

toleranscı düşünceler

olduğunu

içinde

söylemenin yerinde

neresi

mümkün
ulus ve

bir

şekilde,

yaşamalarının

olacağına

da

inanmaktayız.

(Mikrofon otomatik cihaz
BAŞKAN

tarafından kapatıldı)

- Buyurun efendim,

MEHMET KAYA (Devamla) -

tamamlayın

Değerli

lütfen.

milletvekilleri, iki hafta sonra 18-

19 Kasım 1999 tarihleri arasında istanbul'da AGiT Dünya Zirvesi yapılacaktır.
Bu Dünya Zirvesinden, Kafkasya'daki husumet ve
Bakü-Ceyhan Petrol Boru

Hattındaki

karışıklıkların

pürüzlerin de ortadan

bitmesini;

kalkmasını

ümit ve

temenni etmekteyiz.
Konuşmama

son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN

-

Teşekkür

ediyorum

Sayın
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: 18

MEHMET

KAYA

Grup: Orhan

(Kahramanmaraş)

Giriş:

Sayın

1

Sayfa :2

Başkan,

değerli

milletvekilleri; 18-19 Kasım 1999 tarihleri arasında ıstanbul'da yapılacak
Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı, yani AGiT Zirvesi hakkında gündemdışı
konuşmamı

yapmak üzere söz

almış

bulunuyorum. Hepinizi

saygılarımla

selamlıyorum.

Değerli

üyeleri,

milletvekilleri, AGIT, 1975'te Helsinki'de, o zamanki

Varşova Paktı

katılımıyla

üyeleri ve

Avrupa'nın tarafşız

bir konferanslar süreci olarak

takiben kurulan 54 üyeli bir

başlayan

ve

ve

bağlantısız

NATO

üyelerinin

soğuk savaşın

bitimini

teşkilattır.

Değerli milletvekilleri, AGIT devletler üstü bir nitelik taşımaz, yasal
bağlayıcı bir belgeye de dayanmaz. AGIT belgeleri siyası düzeyde bağlayıcı

taahhütler içerir. Bununla birlikte ABD'yi ve Avrupa

Birliği

ülkelerinin tümünü,

Rusya Federasyonunu ve tüm Türk cumhuriyetlerini de içine alan AGIT'te
kabul

edilmiş

sadakatle

ilke ve

uymaları

kararların ağırlığı

beklenmekte
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beklenmekte,

özellikle

Giriş:

1

Sayfa :1

hakları

insan

alanındaki

yükümlülüklerin ağır biçimde ve sürekli ihlali halinde, AGIT'te kararların
alınmasında

geçerli yöntem olan konsensus

ihlalci ülkenin

kuralına

istisna getirilerek,

teşkilattaki üyeliği askıya alınabilmektedir.

Değerli milletvekilleri, AGiT süreci, 1975'te bir zirveyle başlamış ve

geçen

yıllar zarfında,

toplantılarıyla devam

devlet-hükümet
etmiştir.

1992 Helsinki, 1994

Budapeşte

ise, zirvelerin, ilke itibariyle iki
Değerli
sırasında,

talip

Türkiye'nin

ancak,

zirve

evsahipliğine,

ve 1996 Lizbon zirveleridir. 1990'dan sonra

yılda

bir

yapılması

evsahipliğine,

tarihi
Güney

üzerinde
Kıbrıs

alınamamıştır. Bu durumun nedenleri
uygulamalarını

kabul

bir gönül

edilmiştir.

cömertliği anlayışıyla

uzlaşmaya

Birleşik

varılamamıştır

ve

Rum Kesimi ve Ermenistan gibi
yılı

sonuna

arasında Türkiye'deki

gerekçe göstererek, istanbul'un

edilmemesi yönünde Amerika
baskı

bakanlar

Bu zirveler, 1975 Helsinki, 1990 Paris,

ülkelerin itiraz etmeleri nedeniyle kesin karar 1998

müddet

yanında

milletvekilleri, öte yandan ülkemiz, 1996'daki Lizbon Zirvesi

müteakip zirvenin

olmuş;

zirveleri

Bu çerçevede, zirveler, AGiT'in evriminde

noktaları olmuştur.

önemli dönüm

başkanları

kadar

insan hakları

zirve yeri olarak kabul

Devletleri yönetimi

yapan ABD Kongresi çevrelerinin de

payı

üzerinde uzun
vardır.

Bununla

birlikte, sonuçta, istanbul lehinde beliren genel eğilime uymak zorunda kalan
itirazcıların da katılımıyla, AISiT zirvesinin istanbul'da yapılması oybirliğiyle
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1

Sayfa :2

edilmiştir.

Bu Istanbul zirvesinde, AGiT Parlamenter Asamblesinin Genişletilmiş
Başkanlık Divanı toplantısı

meclisi

niteliğinde

Değerli

Antalya'da

olup,

da

yapılacal<tır.

Asamble,

kararlarının bağlayıcılığı

bilindiği

gibi,

danışma

da yoktur.

milletvekilleri, AGIT çerçevesinde, geçtiğimiz eylül

düzenlenmesi

öngörülen" Ulusal

Marmara depremi nedeniyle önümüzdeki
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Bu seminer de. ülkemiz

veya bilgisizlikten kaynaklanan

çeşitli

Sayfa :1

1

Giriş:

hakkında -çoğu

kere-

maksatlı

ithamlara cevap verebilmek için iyi bir

fırsat oluşturacaktır.

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, AGiT'in, giderek en önemli boyutu
niteliğini

insan

kazanan insani boyut çerçevesinde gündemde yer alan demokrasi,

hakları

ve hukuk devleti konusunda ülkemizde kaydedilen

ve bu alanda mevcut

aksaklıklar

gelişmelerin

açıkyüreklilikle

ve eksiklikler konusunda

yapılacak tartışmaların ve AGiT kuralları gereğince, zirve öncesi toplantılarda

ve zirve

sırasında,

konularıyla

örgütlerinin faaliyetleriyle
aday

üye

kabul

dış

edilme

ilgili etkinliklerde bulunacak sivil toplum

kamuoyuna

yansıtılmasının

aşamasındaki.

ülkemizin

da Avrupa

olumlu

Birliğine

görüntüsünü

pekiştirmeye yardımcı olabileceğine inanmaktayız.

Zirvede kabul edilecek belgelerin ülkemiz
ülkemizin özel
güvenlik

bağları

getirebilecek bir

Viyana'da sürdürülen müzakerelere de en aktif

ülkemize

Antlaşmasının,

ayarlanmasını
olmasını,

milletvekilleri,

önemli

hükümler içermesi,

bulunan Balkan, Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin

ihtiyaçlarına katkılar

Değerli

yararına

kazançlar

diğer

içeriğe

olması amacıyla

şekilde katkıda bulunacaktır.

taraftan,

sağlayan

sahip

askeri güvenlik bağlamında

Avrupa

Konvansiyonel

iki bloklu sistemin sona ermesini takiben,
sağlayacak olan

ülkemiz açısından. da

AGiT Zirvesinin
memnuniyet
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değerı en di rebili riz.

(Mikrofon otomatik cihaz
BAŞKAN

tarafından Kapatıldı)

- Buyurun efendim, devam edin, konu önemli.

MEHMET KAYA (Devamla) -

Teşekkür

ederim

Sayın Başkan.

Yine, ayrıca, AGiT'in istanbul'daki bu zirvesinin, Kafkasya, Rusya ve
diğer

Türk cumhuriyetlerinden ülkemize gelecek olan gaz boru

boyutlar

getireceğine

Konuşmama

de

-

yeni

inanmaktayız.

son verirken, Aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN

hatlarına

Teşekkür

Gündemin "Kanun

ediyorum

Tasarı

Kayın

ve
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BIRiNCi OTURUM
Saati: 13.00
17 Aralık 1999 CUma
BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL
KATip ÜYELER: Mehmet AY (Gaziantep), Cahil Savaş YAZıCı (istanbul)
Açılma

_ _ @L) _ _
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimi en iyi
açıyor, saygılar sunuyorum.
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.
Gündemdışı ilk söz, Türkiye'de nükleer enerji konusunda söz isteyen
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir.
Buyurun Sayın Kaya. (MHP slrQlarından alkışlar)

dileklerimle

Süreniz 5 dakika efendim.

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime
önce, 21 inci Dönem milletvekilleri olup da aramızdan ayrılan Kütahya
Milletvekili Kadir Görmez'e, Bolu Milletvekili Ayni Akyol'a, Gaziantep Milletvekili Mehmet
Bedri incetahtacı'ya, Çanakkale Milletvekili Sıtkı Turan'a, Cenabı Allah'tan rahmet diliyor;
kederli ailelerine, Türk Milletine ve Yüce Meclisimize başsağlığı diliyorum.
Değerli niilletvekilleri, Türkiye ve nükleer enerji konulu gündemdışı konuşmamı
yapmak üzere huzurlarınızda söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, kainatın ve insan yaşamının devamı için enerji ve güç
kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar, zamanla, yeni yeni güç kaynaklarının bulunmasını
gerektirmektedir. Bu gereken ihtiyaçlardan biri de, nüi<leer enerji kaynaklarıdır.
Günümüzde enerji üretmenin birçok yolu vardır. Bugün, sanayide ve evlerimizde
ihtiyacımız olan elektrik enerjisi tüketimini karşılayabilecek başlıca üç enerji kaynağı söz
konusudur. Bunlar, fosil yakıtlarından, yani, kömür, petrol ve doğalgaz yakılmasıyla elde
edilen enerji, diğer biri, yüksekten dökülen veya akan suyun enerjisinden oluşan hidroenerji
ve bir diğeri de, nükleer enerji dediğimiz atom çekirdeklerinin bölünmesinden elde edilen
enerji olara,k özetlenebilir. Bunlardan, hidrolik enerjiyi temin etmek, diğerlerine nazaran daha
ga kolay bir usuldür; çünkü, aynı kaynak üzerinde birden fazla santral kurmak mümkündür.
Ulkemiziıı :-:nerji ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 40'1 da bu hidroelektrik santrallar
saye:ısinde sağlanmaktadır. Enerji üretiminde hangi yol seçilirse seçilsin, enerji üretiminin
çevreye bazı olumsuz etkilerinin olması da kaçınılmazdır. Nükleer enerji kaynakları olan
santralların çevre üzerinde en çok konuşulan yan etkisi, radyasyonun yarattığı etkidir Oysa,
bir nükleer santralın çalışması sırasında, çevreye yaydığı radyasyonun doğal radyasyon
içindeki payı yok denecek kadar azdır.
Değerli milletvekilleri, bazı ülkelerin nükleer enerji durumları, 1999 yılı başlangıcına
göre şöyledir: Fransa 58 santralla ülke enerjisinin yüzde 761~!nl, Ingiltere 35 santralla ülke
enerjisinin yüzde 28'ini, Rusya Federasyonu 29 santralla ülke enerjisinin yüzde 14'ünü, Çin
Halk Cumhuriyeti 3.santralla ülke enerjisinin yüzde 1,5'unu, Amerika Birleşik Devletleri 104
başlamadan
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santraıla ülke enerjisinin yüzde 19'unu nükleer santrallardan sağlamaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de kurulacak olan nükleer santralın yerinin Akkuyu
yöresi olarak seçilmesinin isabetli bir karar olduğu düşüncesindeyim Bugün nükleer
santrallar kurulurken, yapım maliyetlerini aza indirA1ek
deprem riskinin en düşük olduğu

ve

yerleri seçmek önemlidir. Akkuyu yöresi, bu anlamda, Türkiye'nin en güvenli bölgelerinden
birisidir.
Ülkemizde kurulacak nükleer santralların öncelikli olarak deniz kenarında olması,
ekonomik olarak büyük yarar sağlayacaktır. Termik santrallarda olduğu gibi, nükleer
santrallarda da üretilen ısıyı alabilmek için, bir soğutucuya gereksinim duyulmaktadır. Bu
soğutucu, genellikle, akarsu ya da denizden sağlanacak suyla yapılmaktadır. Türkiye'deki
çoğu akarsuyun debisi, bu soğutmayı sağlayabilecek düzeyde olmadığından, nükleer
santralların deniz kenarlarına kurulması en uygun seçeneği oluşturacaktır.
Dünyadaki hiçbir nükleer enerjinin üretim yöntemi tam olarak güvenli değildir; ancak,
nükleer santralların tehlikelerinin, enerji üretmek için kullanılabilecek diğer yöntemlere
oranla çok daha az olduğunu söyleyebiliriz.
Değerli milletvekilleri, anlatmış olduğumuz bu yöntemler, enerji üretiminin yollarıdır.
Nükleer santrallar da bu yöntemlerin içindedir; fakat, diğerlerinden farkı yapım maliyetidir.
Tabii ki, önemsenecek bir farkı daha vardır. Dünyaya gücünü kanıtlamış ülkeler, nükleer
enerjiye sahip olan ülkelerdir. Akkuyu'ya kurulması planlanan nükleer santral kurulduğunda,
ülkemizin de nükleer güce sahip olması, ülkemiz insanını daha da memnun edecektir.
Ülkemizde kurulacak nükleer enerji santralları, ülkemizde yeni enerji kaynakları olacaklardır
ve ülkemizin de gücüne güç katacaklardır.
Konuşmama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla
selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya .•
Sayın Kaya'nın görüşlerine, Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı, Ankara'da
bulunamadığı için cevap veremeyeceğini; ama, yazılı olarak cevap vereceğini bize duyurdu.
Biz de, kendilerine duyuruyoruz efendim; Sayın Bakan yazılı olarak cevap verecekler size.
Gündemdışı ikinci söz, Tarım Bakanlığının canlı hayvan sevkiyatına koyduğu yasak ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorunları hakkında söz isteyen, Hakkari Milletvekili Sayın
Hakkı Töre'ye aittir.
Buyurun Sayın Töre. (DYP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika efendim .

. HAKKı TÖRE (Hakkari) - Sayın Başkan, sayın milletvekillerim; Hakkari Ilimizin
sorunları hakkında gündemdışı söz· almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla
selamlıyorum .
. Hepinizin malumları olduğu üzere, bölgemizin ana geçim kaynağı. hayvancılıktır;,

ancak, yaklaşık üç aydır, Hakkari,Van, Ağrı, Şırnak ve Iğdır Illerimizde canlı hayvan sevkiyatı
yasak ettirilmiştir, Sayın Tarım Bakanımız tarafından durdurulmuştur. Gerekçesi ise, bölgede
şap hastalığı bulunduğu ve sınırdan kaçak hayvan ·girdiğidir..,~yrıca, bölgedeki hayvanlarda,
kesinlikle şap hastalığı yoktur.
Yine, bu sınırillerine birkaç kaçak hayvan girdi diye bölgedeki milyonlarca insana ve
yetiştirdiği milyonlarca hayvana ceza vermek suretiyle bölgecHik yapmak, milyonlarca insanı'
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yetki, Bakanlar Kuruluna verilmiştir; yani, Bakanlar Kurulu, doğal afet bölgelerinde yeni il ve
ilçeler oluşturabilirler.
Bursa doğal afet bölgesinde olduğundan ve hangi kriter göz önüne alınırsa alınsın,
Inegöl Ilçesi Türkiye'de il olma önceliği olan bir ilçe olması hasebiyle, Bakanlar Kurulunun
Inegöl'ü il yapababileceği yorumunu getiriyorum, takdirlerinize sunuyorum.
Bursa'da özel bir bilgisayar kursunu bitiren kız öğrencilerden k\.!.rs bitirme
belgesinde başı açık fotoğraf istenmektedir. Kurs, özel ve ücretli bir kurstur. Ozel eğitim
kurumları mevzuatı ve yönetmeliklerinde böyle bir şart olmayıp, özel emirler ve telefon
zinciriyle bu uygulama yapılmakta.~ır.
Elimde, halen uygulanan Ozel Kurslar Tip Yönetmeliği var. Burada bu konuyla ilgili
bilgiler aynen şöyle: "8ertifikaların imzalanmasından önce sınav kazananların listesiyle
birlikte sınava girmeyenler ile ayrılan ve kaydı silinenlerin ayrılış ve kayıtlarının siliniş
sebebierinin de yer aldığı liste Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.
Kursa kayıt olacak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:
Nüfus cüzdanı örneği.
Öğrenim belgesi.
Iki adet fotoğraf"
Fotoğraflarda nasılolacağına dair herhangi bir kayıt yok. Ayrıca "kurs bitirme
sınavında başarı gösterenlere 'Kurs Bitirme Belgesi' verilir. (Ek:1)" deniimiş ve bu belgenin
örneğini koymuşlar yönetmeliğe. Bu belgede de, kurs bitirme belgesinde de fotoğraf
yapıştırılacak, fotoğrafın konulacağı herhangi bir bölüm bulunmamaktadır.
Yine, Bursa'da -daha önce gündemdışı bir konuşmada da gündeme getirdiğim gibison yıllarda, bilhassa Karacabey ve Kemalpaşa bölgelerinde artan hayvan hırsızlıkları
olmaktadır; Bunların cezası, bugünkü ceza hukukuna göre, bir ila beş yıl arasında
değişmektedir ve infazı da hesap ederseniz, bu hırsızlığı yapanların dörtbuçuk ay gibi bir
zaman zarfında serbest kalmaları söz konusudur. Halbuki, bu hayvan hırsızlıkları,
muhakkak, organize suç ve gasp kapsamına alınıp, cezaları çoğaltılmalıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - .~ayın Sünn~tçioğlu, lütfen tamamlar mısınız efendim ... Rica ediyorum ...
AHMET SUNNETÇIOGlU (Devamla) - Çalıntı hayvan taşıyan kaçak araçlara
-ormandan kaçak tomruk çalanlara uygulandığı gibi- el konulmalıdır, menşei şahadetleri
kolay verilir olmaktan çıkarılmalıdır, tarım il müdürlükleri vasıtasıyla, muhtarlara zimmetli
olarak verilip, kalan koçanlar onlardan alınmalıdır düşüncesiyle, tekrar, Içişleri Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarının bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. (FP ve DYP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sünnetçioğlu.
Değerli milletvekilleri, dokuzuncu turdaki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, 20 dakika süreyle sınırlamış olduğumuz sorular kısmına

geçiyorum ve
ekrandaki yanı Ş sırasına göre, soru soracak arkadaşlimma söz vereceğim .
. BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, ekrana "reddedildi" diye geldiğine göre,
soru hakkımız yok mu?
BAŞKAN - Efendim, ekran 30 isim alC'.biliyor; zannediyorum kapasitesi doldu ğu için
sistem reddediyor. Zaten, 30 üyemizin soru sorması için süre kalacağını da zannetmiyorum .
. Sayın Kaya, buyurun.
MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, yardımlarınızla, Enerji ve
Tabiı Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cumhur Ersümer'e aşağıdaki
sorularımı sözlü olarak sormak istiyorum.
".
1- Hepinizin bildiği gibi, Afşin-Elbistan kömür havzasında 1984 yılında faaliyete
geçen~terrriik santralda, bacalarda hava kirliliğini önleyici; yani, desülfirizasyon çalışma ve
; tedbirLerjalınmadığından dolayı, termik santraldan çıkan toz ve zehirli atıklar tüm havzayı
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kirletmekte, bölgede solunum yolları hastalıkları gittikçe artmaktadır. Ayrıca, bacadan, havza
atmosferine dağılan zararlı atıklar, havza bitki örtüsünü de olumsuz yönde etkilemiş ve
bölgesel bir afet halini almıştır. Bu nedenlerle, onbeş yıldır çalışan bu santralın bacalarına
gerekli süzgeçlerin konması ve desülfirizasyonu ne zaman yapılacağını öğrenmek
istiyorum.
2- Yine, hepinizin bildiği gibi, Afşin-Elbistan kömür havzasında ikinci termik santral;
yani, B ünitesinin ihalesi yapılmış ve özel şirketler bölgeye intikal etmeye başlamışlardır.
Kurulacak bu B satralında desülfirizasyon sistemi kurulacak mı? Bu desülfirizasyon
sisteminin kurulması, yenikurulacak santrala ne kadar ekmaliyet getirecektir?
3- Afşin-Elbistan kömür havzasında kurulmuş ve kurulacak 4-5 termik satralların
soğutma su ihtiyaçlarının, bölgede yapılacak Karakuz Barajından sağlanması
gerekmektedir. Böyle de düşünülmüş olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, Karakuz Barajının
hemen ihalesi yapılacak mıdır? aksi halde, kurulacak termik santrallara su bulunmasında
zorluk çekilecektir. Bölge akarsularından, santrallara su temini ise, bölgede akarsu
yetersizliğine sebep olacaktır.•Bu konularda da tedbirler alınmış mıdır; bunları öğrenmek
istiyorum bölge halkı adına?
4 - Afşin-Elbistan'da inşasına başlanan B santralında kaç kişi çalışacaktır; bölgede
yetişmiş kalifiye elamanlar, bu yönde değerlendirilecek midir?
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya.
Değerli milletvekilleri, tabii, soruların çok kısa olması ve öz olması konusunda Yüce
Genel Kurulun kararı da var; onun için, bundan sonraki, soru soracak arkadaşlarımın daha
kısa sorular sormasını rica ediyorum. Zaten, 20 dikakayla sınırlı bir süre ve bunun 10
dakikası soru, 10 dakikası da cevaba ayrılmış durumda.
Sayın Çalış, buyurun.
HASAN ÇAlıŞ (Karaman) - Sayın Başkanııil, aracılığınızla, Sayın Bakanlarım
tarafından aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim.
Enerji Bakanımıza soruyorum:
Karaman ilinde devam eden Ibrala Barajı, Deliçay Barajı, Hısılay sulama projesi ve
Ermenek Güneyyurt sulama projelerine ayrılan ödenekler nedir; tahmini bir bitiriliş zamanı
verebilir miyiz?
Sayın Içişleri Bakanımıza sorum:
Karayolları üzerinde polis ile vatandaş, hatta, milletvekilleri arasında üzücü
diyaloglar yaşanmaktadır; bu konuda, ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Erek, buyurun.
ALI ŞEVKI EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Ene~i Bakanımız Sayıı.
Cumhur Ersümer'in cevaplandırmasını arzu ettiğim sorularımı söylüyorum:
Tokat Sulusaray Alpudere Barajına 1999'da ne kadar ödeme yapıldı; 2000 yılında
ne kadar,tahsisat ayrıldı; şu anda, bugün itibariyle, projenin gerçekleşme yüzdesi kaçtır?
Üç vilayeti sulayacak olan Süreyyabey Barajı adıyla anılan Çekerek Projesi
konusunda, 1999'da parasalolarak ne kadar sarfiyat yapıldı? 2000 yılında ne kadar
,tahsisaİ. ayrıldı,? Su9ÜD ,.itibariyle, bugün derken bu ay itibariyle projenin, yatırımın
, gerçeı<leşme'yüzdesinekadardır?
' '
Tokat-Güzelce sulama Barajının 2000 yılındaki eksikliklerini gidermek için ne kadar
tahsisata ihtiyaç vardır? Bu, yatırım programında karşılandı mı?
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erek.
Sayın Gülay, buyurun efendim.
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HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkanım, aracılığınızla ~nerji ve Tabir Kaynaklar
ve Başbakan Yardımcımız Sayın Ersümer'den Manisa Ili, Akhisar, Gölmarmara
Ilçelerinin arasında 1998'den' beri yapımı devam etmekte olan Gördes barajıy!3. ilgili iki
sorum olacak.
1- Adı geçen barajıli 950 metre uzunluğunda ana gövde yapımı hızla·devam ediyor.
17 metrelik bir kısmı kalmıştır, şu anda bu kısmın da yapımı ödenek bittiği halde devam
ediyor. 1999 yılı için, barajın bu tamamlanacak kısmına eködenek vermeyi düşünüyor
musunuz?
2- 2000 yılı yatırım programı için adı geçen baraja 150 milyar ödenek ayrılmıştır, bu
ödeneğin yetersiz olduğunu söylememe gerek de yoktur. Bu sebeple, 2000 yılı için, adı
geçen Gördes barajına özelleştirme gelirlerinden ne kadar ödenek ayırmayı
Bakanımız

düşünüyorsunuz?
Her iki bakanlığımızın bütçelerinin hayırlı olması
BAŞKAN - Sayın Karakuş, buyurun efendim.

dileklerimle

saygılar sunarım.

NAZiRE KARAKUŞ (ista:hbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Başbakan Yardımcısı
ve Enerji ve Tabii l<aynaklar Bakanımız Sayın Cumhur Ersümer'e sormak istiyorum.

Soru 1: Ulkemizin doğal koşullarına uygun temiz enerji elde etmek için,
denizlerimizden, akarsularımızından, rüzgar ve güneşten, ayrıca, doğalgaz çevrim
santrallarından istifade ederek enerji açığımızı kapatmak, nükleer santrallardan daha
güvenli ve az maliyetli değil mi?
Soru 2: Çernobil kazası nedeniyle ülkemizin, özellikle Karadeniz Bölgemizin
gördüğü zarar hatırlanırsa, halkın nükleer santrala tepkisini normal karşılamak gerekir. Bu
bağlamda, Akkuyu Nükleer Santralının yapılması, zamanlama ve riskler açısından doğru
mudur?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Levent, buyurun efendim.
MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki soruları
Sayın Bakanlarımın cevaplandırmasını talep ediyorum.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan: Işletme hakkı devri kapsamındaki TEAŞ'ın
8 termik santralının devrinde ülke kazancı ne olacaktır?
DSı tarafından kaç baraj inşası sürdürülmektedir?
1997, 1998 ve 1999 yıllarında kaç baraj bitirilmiştir; bunlar hangileridir?
Enerji barajlarının hızlı bitirilmesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır?
Niğde'de DSı'nin yapmakta olduğu Postallı Barajı için bu yıl ne kadar ödenek
ayrılmıştır?

Içişleri Bakanımızdan: Niğde Çiftehan Kaplıcaları, Niğde'nin gEillirinin yüzde 35'ini

teşkil

eder.

Niğ.de

eski valisinin burada

yapmış olduğu

ihalenin

karmaşıklığı

yüzünden,

şimdi, Niğde Iı Ozel Id"!.resi bu gelirden mahrumdur.
Yine, Niğde Iı Ozel Idaresi tarafından yaptırılan havaalanının, şu anda 280 milyar
. para harcanmasına rağmen, sadece tabelası vardır. Bu eski valiyle ilgili, ANAP ii başkanıyla

ilgili -havaalanı müteahhidi oluduğundan dolayı- bu yolsuzların ne zaman üzerine
gideceksiniz ve vermiş olduğum dilekçelerin ne zaman cevabı gelecek, çok merak
ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
.
Son soru, Sayın.GÜndoğan, b_uyurun efendim.
MEHMET ERGUN DAGCIOGLU (Tokat) - Sayın Başkan, efendim burada kimse
yokken, salon açılır açılmaz, soru sormak için adımızı yazdırdık; bize niye sıra gelmiyor? .
BAŞKAN::- Buyl!run Sayın Gündoğan.
.
BEKIR GUNDOGAN (Tunceli} - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkanım, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Içişleri Bakanımız
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sormak istiyorum.

Sayın Içişleri Bakanıma soruyorum:

1üretimden
2-

Doğuda, yıllardan beri, güvenlik nedeniyle, yerleşim birimlerinden ve dolayısıyla
koparılan insanlarımızın, tekrar yerlerine istihdam edilmesi için ne düşünüyorlar?
Çeşitli nedenlerle fişlenen onbinlerce insanımız var. Bunların, seyahatten devlet

kapısına girişine kadar her
insanların dayısının oğlu,

türlü hakları kısıtlanmıştır. Yalnız bunlar da değildir; fişlenen bu
teyzesinin oğlu, teyzesinin torunu da, bu haklardan mahrum
bırakıımaktadır. Sayın Bakanımız bu konuda ne düşünüyorlar?
Teşekkür ederim.
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan şunu öğrenmek istiyorum:
1974 yılında üretime geçen Keban Barajına paralelolan binlerce hektar arazimiz
var. Çemişkezek ve Akpazar sulama suyu projleri yapılıp, ihale kapılarına gelmiştir. Bu
projelerin ihalesi yapılabilir mi, ödenek ayrılmış mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Şimdi, cevap'. bölümüne geçiyoruz.
MAHMUT GOKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, sormak istediğimiz sorularımız vardı.
BAŞKAN - Efendim, biliyorsunuz, süre 20 dakikayla sınırlı. Sayın bakanların
cevapları, eğer, 10 dakika içinde tamamlanırsa, yine önümdeki listeye göre, soru sormaya
devam edeceğiz.
Buyurun Sayın Tantan.
IÇiŞLERI BAKANı SADETTIN TANTAN (Istanbul) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; milletvekilimiz Sayın Çalış, karayolları üzerindeki görevlilerle vatandaşlar
arasındaki sürtüşmeler konusuna dikkati çekti. Bildiğiniz gibi, polis teşkilatının eğitiminin
yükseltilmesiyle ilgili yasa tasarımız Plan ve Bütçe Komisyonurıdadır. Iki yıııık yüksekokula
çıktığında, ihtisaslaşmaya giden bir yaklaşım içerisinde eğilim verilecektir. Ayrıca, emniyet
teşkilatında, devamlılık içerisinde, hizmetiçi eğitimler devam etmektedir. Ancak,
bakıldığında, dikkat edildiğinde, uygulamada, bu hizmetler için görevlendirilen insanların
yaklaşımlarının yanında, halkımızın da, bir şekilde gerek okul eğitimi gerekse cemiyet
eğitimi açısı içerisinde topyekün bir eğitim seferberliği başlatılmalı. Bu topyekün eğitim
seferberliğinin, sadece eğitim düzeni içerisinde değil, bunun yanında, ahlaki ve inanç
eğitimini de en üst seviyeye çıkaracak bir yaklaşım içerisinde yapılması gerektiğine
inanıyorum; çünkü, yapılan görevlerde bu tip yanlışlıklar sadece bu hizmetliler ile
görevlilerden kaynaklanmıyor, buna sebep olan unsurların da ortaya çıkması gerektiği
inancındayım.
Ayrıcq, diğer

milletvekillerimizin sorularını da yazılı olarak cevaplayacağız.
Arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.
Diğer sorulara ...
ENERJI VE TABii KAYNAKLAR BAKANı ve BAŞBAKAN YARDIMCISI MUSTAFA
CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; Kahramanmaraş
Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'nın sorduğu soruyla başlamak istiyorum. Afşin-Elbistan B
santralı ihale teklifinde baca gazı tesisi bulunmakta ve Afşin-Elbistan B'ye ÇED raporu
verilmesi... Afşin-Elbistan A Türk standartlarına ve baca gazı tesisi yapma şartı getirilmiştir,
. yatırım programına da alınmıştır. Baca gazı maliyeti ortalama 80 milyon dolar civarındadır.
Afşin-Elbistan A baca gazı ihale hazırlıkları devam etmektedir. B santralında ortalama 7 500
kişi çalışacaktır.
Barajıyla ilgili bir soru var. Karakus Barajı ve hidroelektrik santralı, yap-işlet
bazında yaptırılacaktı r; revize. ~eklif değerlendirmesi onayaşamasında
bulunmaktadır.
. .

Karakuz

·devret
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Sayın Çalış, Sayın Erek ve Sayın Gördes'in sorularına yazılı olarak cevap vereceğiz.
Bunlar, geçtiğimiz yıllar ve bu yıl bu barajlarla ilgili yapmış olduğumuz harcamalar ve
eködeneklerle ilgilidir.
.
Sayın Karakuş'un temiz enerjiyle ilgili sorularına kısaca değinmek istiyorum; çünkü,
çok güncelolduğu için bilhassa belirtmek istiyorum. Biz Enerji ve .:rabiı Kaynaklar Bakanlığı
olarak, temiz enerji kaynaklarının hiçbirini ihmal ediyor değiliz. Oncelikle, 75 yıl sonra, ilk
defa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım döneminde bir otoprodüktör ve yap-işlet-devret
olmak üzere, rüzgar santrallarına izin verilmiştir. Şu anda, yine, Resmı Gazetede yapılan
ilanla 16 rüzgar santralıyla ilgili yap-işlet-devret şeklinde teklif istenmiştir.
Yine, aynı şekilde, doğalgaz santrallarının, temiz enerji kaynağı kullanmaları ve
çevreyi kirletmemeleri nedeniyle özellikle tercih edildiğini vurgulamak istiyorum.
Ancak, bunların dışında hidrolik kaynakların hiçbirini ihmal etmiyoruz. Yine, bu
şekilde ifade etmek zorunda hissediyorum kendimi, yani 75 yılda hidrolik enerji
kaynaklarımızın sadece yüzde 30'unu devreye alma imkanımız olmuş, 1997 yılında
başlayan süreç içerisinde, şu anda, biz, bir yüzde 11 'i daha ekleme çabası içerisindeyiz;
ama, geleceğimiz nokta yüzde 40'tır.
Bunları ifade ettikten sonra, nükleer konusuna geçmeden önce, şunu belirtmek
zorundayım: Eğer, siz, bütün hidrolik kaynaklarınızı, yeraltındaki bütün kömür kaynaklarınızı
da devreye alsanız, bunlar, size, yılda toplam 245 milyar kilovat!saatlik bir kaynak
vermektedir; ama, bizim yaptığımız hesaplara, ve bütün kuruluşlarca kabul edilen hesaplara
göre, Türkiye'nin enerji ihtiyacı, mesela 2010 yılında 297 milyar kilovatlsaat olacaktır. Enerji
Bakanlığı olarak, Türkiye'nin, bu aradaki farkı kapatabilmesi için mutlaka bir nükleer
santrala ihtiyacı vardır diye düşünüyoruz ve bu kapsamda başlayan ihale süreci halen
devam etmektedir.
Tabii, Çemobil, muhafazası olmayan bir nükleer santral niteliğindedir ve şu anda
belki Türkiye'de nükleer santralın kurulması, nükleer enerjinin kullanımı gecikmiştir; ama,
bu, Türkiye için bir şans olacaktır. Neticede, Türkiye'de yapılacak olan nükleer santral, en
çağdaş, en modern ve şimdiye kadar hiç kaza yapmamış bir teknolojiyle gerçekleştirilecek
olan bir nükleer santralolacaktır.
Nükleer santralların maliyetleri noktasına değinirseniz, şu anda bize verilen teklifleri
değerlendirirsek, bakım, işletme ve yatırım maliyetlerini düştükten sonra kilovatlsaati 2,15
sente nükleer santraldan enerji elde etmemiz mümkün olacaktır. Tabii, bu, bir tercihtir; biz,
bu konudaki hassasiyeti, bu konudaki karşı çıkmaları da saygıyla karşılıyoruz; ancak,
Türkiye'nin ihtiyaçlarını da tabiı ki ön planda tutmak zorundayız diye düşünüyorum.
Yine, burada, bu bütçeyle ilgili değerlendirmeler olsun, yasalarla ilgili
değerlendirmeler olsun, her zaman değinilen bir konudur -Sayın Levent'in sorularından
birini burada sözlü olarak cevaplandıracağım, yalnız, diğerlerine yazılı olarak cevap verme
çabası içinde olacağım- bu da, işte, bildiğiniz gibi, işletme hakkı devredilen santrallarda
ülkenin kazancı ne olacaktır noktasında. Bizim yaptığımız hesaplara göre, TEAŞ Genel
Müdürlüğüne bağlı üretim birimleri, kuruluş yasası gereği, birer işletme olarak teşkil
edilmişlerdir. Ayrı ayrı tüzelkişilikleri bulunmaktadır. Vergi sorumlusu değildirler. 1991:
yılında TEAŞ 74,9 milyar kilovatlsaat enerji üretmiş, bunun 38,9 milyar kilovatlsaati hidrolik,
36 milyar kilovatlsaati termik santrallardan elde edilmiştir. Termik santrallarda ortalama
ticarı maliyetıer,_.sanfralların çalışma saatlerine göre 6 ila 8 sentlkilovat olup, hidrolik
santrallarda 0,10 ila 0,50 sentlkilovat!saat maliyetle paçal yapılmaktadır. TEAŞ, ortalama
satış fiyatlarını ancak böyle bulmaktadır.
1998 yılı itibariyle, işletme hakkı devredilecek santrallardan Orhaneli'de 8,4
kilovat!şaatlsent, Tunçbilek'te 7,34 kilovat!saatlsent, Kangal'da 5,94 sentlkilovatlsaat enerji
maliyetleri gerçekleşmiştir. Ancak, yine aynı yıl içinde, bu santrallardan elde edilen yüksek
maliyetler, hidrolik santrallarda ortalama yapılarak, enerji 3,26 kilovatlsent olarak satılmıştır.
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. Tutanak

MüdQrlüğü

DIKKAT1 .. INCElENMEMIŞ TUTANAKTIR.
Birleşim:

42

Tarih: 24.12.1999

Grup: Kara

Giriş

:2

Aynı santrallarda, işletme hakları, sırasıyla 2,19 sent, 4,46 sent, 2,60
devrediimiştir. Böyle bir devir gerçekleşir ise, Orhaneli'de 5,85 sentJkilovatJsaat,

Sayfa :49

sent olarak
Tunçbilek'te
2,88 sentJkilovatJsaat ve Kangal'da 3,34 sentJkilovatJsaat gerçek kar elde edilecektir. Bu kar
da, ülkenin karı olacaktır. Aynı kaynaklarla, daha az maliyetlerle üretilip satılacakır. Üstelik
bu fiyatların içinde, işletme hakkı devir bedelleri de mevcut bulunmaktadır.
Diğer soruları, belirttiğim gibi, yazılı 'olarak cevaplandıracağız.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru ve cevap süresi 20 dakika olarak tamamlanmıştır.
Değerli milletvekilleri, birleşime, saat 18.00'de toplanmak üzere, ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.45
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Sirteşim

Tarih: 25.12.1999

:43

Kahramanmaraş

(MHP

Grup: Uyan

Mehmet Kaya; buyurun efendim.

sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU
değerli

ADıNA

MEHMET KAYA

(Kahramanmaraş)

adına

Grubu

konuşmamı

bulunuyorum; hepinizi Partim ve
Değerli
kıtanın

dünyanın

da

petrol

barındırmaktadır.

kaynaklanan

1991
sarsmıştır.

üzere

Milliyetçi

huzurlarınızda

alanında

bulunan Körfez bölgesi,

jeostratejik öneminin
olarak

yanı

sıra,

66'sını

yüzde

Bu durum, tüm dünyanın dikkatlerini bölgeye yoğun bir
dolayı,

Körfez bölgesi, dünya ülkeleri için

taşımaktadır.

yılında

Bu

yapmak

yaklaşık

rezervlerinin

biçimde çekmektedir; bu sebepten
büyük bir önem

Sayın Başkan,

şahsım adına saygılarımla selamlıyorum.

milletvekilleri, Türkiye'nin ilgi

birleşmesinden

-

Keşif Harekatı hakkında

milletvekilleri; Çekiç Güç/Kuzeyden

HareketPartisi

üç

Sayın

Milletvekili

Sayfa :1

Giriş :1

yaşanan

savaş,

Körfez

Ortadoğu

savaşı,

Ortadoğu'da

devletlerinin

sarsarken, ekonomik güçlerinin de

savaşa

birbirine

harcanmasına

güvenliği

iyice

olan

güvenini

sebep

olmuştur,

bölge ülkelerinin de mağdur duruma düşmesini sağlamıştır. Ortadoğu'da bu
savaşları

bahane bilen

bazı

çıkarları

doğrultusunda

ülkeler, bölgeye, belirli

müdahale

etme

aralıklarla, devamlı

imkanların i

böylece

kendi

yakalamış

durumda gözükmektedirler. Bazı ülkeler, Ortadoğu'ya müdahalelerinde, ikili
ilişkiler arasındaki anlaşmazlıkları

çözmek, Ortadoğu'da etkisi olan ülkelerin

etkisini azaltmak, en azından sınırlamak ve Ortadoğu petrollerinin kontrolünü
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Birleşim

:43

ellerinde tutmak gibi
Değerli

Türkiye

amaçları

da

Giriş:

1

Sayfa :2

gözetmişlerdir.

milletvekilleri, bugün gündemimizde olan Çekiç Güç) Kuzeyden

Keşif Harekatı, işte,

Çekiç Güç,

Grup: Uyan

Tarih :25.12.1999

Birleşmiş

bu Körfez
Milletler

savaşı

adına

sonucu

oluşturulmuş

görev yapan

tarafından,

53

siyası

ve

bir

askerı

kuruluştur.

bir güçtür.

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
:43

Birleşim

Tarih :25.12.1999

tarafından

Türkiye
konuşlandırılmış

kuzeyindeki

Grup: Melda

ve

ısrarlar

istenerek,

ncı

enlemin

yerleştirilmiştir.

yere

yaşanacak olası

36

Giriş:

kuzeyine,

Çekiç

Sayfa :1

1

üzerine
Zaho'nun

Güç'ün

Türkiye'de
40

amacı,

ki"lometre

Ortadoğu'da

bir saldırıya karşı bölge insanlarına güvence sağlamak için

Huzur Operasyonu lI'nin uygulama

birliği

olan küçük; fakat, etkili hava ve

kara kuvvetleriyle bölgeyi kontrol etmektir.
Birleşmiş

Milletler Güvenlik Konseyi, 688
baskısının

kitlesel göçe yol açan
ettiğine

karar

örgütlere

vermiş

Birleşmiş

kararın

ve

6

uluslararası

ncı

sayılı

barış

Kararında,

Irak'ın

güvenliği

tehdit

maddesinde de tüm üye ve tüm

insanı

Milletler Genel Sekreterinin

ve

yapacağı

insanı

yardım

çabalarına" katkıda bulunmaları çağrısında bulunmuştu. Türkiye de bu çağrıya
uymuş

ve insan
etmişti.

davet

hakları

Bu

uluslararası

ihlalini engelleyecek

yabancı

askerlerin Türkiye'de

gücü

konuşlanması

topraklarına

bu

açıdan

hukuka da uygundu; fakat, Çekiç Güç'ün, Körfeze, Türkiye üzerinden yaptığı
bazı askerı

olduğu

bölge

müdahaleler

tartışmalıydl.

bu Çokuluslu Güç'ün Türk

kurması

da

uluslararası

topraklarını

hukuka

devlet, Güvenlik Konseyinin de göz
kullanma yoluna

gitmiş

Kararına bağlamışıardı.

yanında,

Bunun

aykırı

Türkiye'nin de içinde

kullanarak Irak'ta bir güvenli

gibiydi. Burada, bir grup

yummasıyla,

kendi istedikleri gibi kuvvet

ve yaptıkları müdahaleyi de Konseyin

Oysa, Güvenlik Konseyinin 688

insanı yardım yapılmasından

söz etmekteydi.
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Batı'lı

688

sayılı

sayılı Kararı, yalnızca
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Birleşim:

43

Tarih :25.12.1999

Çekiç Güç'ün
Silahlı

başlıca

Grup: Melda

şu

anki görevi, 36

Kuvvetlerinin faaliyetlerini hava
Değerli

keşfiyle

ncı

Giriş:

1

Sayfa :2

enlemin kuzeyinde Irak

kontrol etmektir.

milletvekilleri, Çekiç Güç'ün bugünkü ismi ise Kuzeyden

Harekatıdır.
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Keşif
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Birleşim

:43

Tarih: 25.12.1999

Keşif Harekatıdır.

:{uzeyden
Güvenlik Konseyi

kararlarının

toprak

bütünlüğünün

hava

unsurlarının

uçuşlarıyla

Bu düzenleme, ilgili,

katılımıyla,

bir

gerçekleştirilmektedir.

sadece

ve

harekatıdır.

hava

verdiğimiz

Birleşmiş

Milletler
Irak'ın

bazı

ülkelerin

gerektiğinde

önleme

Kuzeyden

Keşif

belirlenen ilke ve kurallara

ve harekata

Keşif

ilişkin

Harekatı

Harekatı

bağlı

kurallar ve

teknik düzenlemeleri

önleme görevinin yerine getirilmesini, böylelikle,

öngörüldüğü

biçimde yürütülebilmesini ve görevli hava

unsurların

zarar görmemelerini teminen, kurallar ve ilkeler belgesine

bulunan

angajman

arzuladığımız şekilde
Harekatın

olarak

yürürlüğe konulmuştur.

Ayrıca, gerektiğinde

keşif uçuşiarının

keşif

Bu çerçevede "Kuzeyden

adını

içeren bir amir belge

Sayfa :1

hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve

uçuşlar, tarafımızdan

ilkeler belgesi"

1

Giriş:

muhafaza edilmesine özen göstererek,

sınırlı

çerçevesindeki

Grup: Kevser

kuralları

uygulamaya

ülkemiz

ekonomik düzenini ve

metninin

mükazekeresi

atıfta

tamamlanarak,

sokulmuştur.

açısından

önde gelen

sınır güvenliğini

yararı,

ülkemizin sosyal ve

tehdit eden yeni bir göç hareketini

önlemekte olmasıdır; harekat bölgesindeki mevcut koşullarda,

henüz bu

tehdidin ortadan kalktığını gösteren bir emare de bulunmamaktadır. Özellikle
1997

yılı

eylül, ekim

aylarından başlayarak,

1998

Şubatına

kadar süren ve

Irak ile Birleşmiş Milletler arasında, kitle imha silahlarının bertaraf edilmesi
konusunda

yaşanan

krizler ve bunun sonucunda, iki ülkenin Irak'a
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karşı
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Birleşim:

43

Tarih: 26.12.1999

gerçekleştirdikleri "Çöı
zarfında, Bağdat

Tilkisi"

Giriş:

Grup: Kevser

adlı askerı

yönetiminin kuzey

uçuşa

1

Sayfa :2

harekat ile daha sonra, son aylar
yasak bölge

kavramını tanımadığını

şartların

ne derece hassas ve

<

göstermeye yönelik

uygulamaları,

değişken olduğunu;

keza, her an

gelebileceğini açıkça göstermiş;

bölgedeki

istikrarsızlık unsurlarının

yeniden gündeme

hükümetimizi gerekli tedbirleri almaya da

zorlamıştır.

Irak'ta bu tür gerginliklerin ve belirsizliklerin devam
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Birteşim:

43

Grup: Alaaddin

Tarih: 25.12.1999

etttiği

belirsizliklerin devam
politikalarımızın

Değerli

dengeleri

milletvekilleri,

da önem

yapıcı

konusunda ve bölgede olumlu,

yararlı olmuştur.

Birleşmiş

Milletler

Güvenlik

geçmiştir.

yeniden faaliyete
önlenmiş,

yıllar kapalı

Uzun

1997-1998

için

yaratılan

maddesi

yana

Bu suretle, boru

imkanıyla,

petrol ihraç

yakın

karşılığı gıda programı

ihracat

ugradığı

yapılmış

bazı

sayılı

hattının

Irak

imkanı

konularda da

petrol boru

Kararı

hattı,

çerçevesinde

çürüyerek zarar görmesi
sırasıyla

224 milyon

ölçekler dahilinde de olsa, Irak

Türkiye'nin,lrak'a

gıda

ve

ihtiyaç

Bu

kararın

adım

menfaatlerimizin izlenmesini
Öte

yandan,

boru

kabul

roloynamıştır.

bir

bu

atılmıştır.

hazırlanmasında,

güvenli

Savaşından

gelecekte artarak sürmesinin -bir ölçüde-

daha

gelmesinde Türkiye önemli
hattının

çerçevesinde, bugüne kadar 280 milyon

ve böylece Türkiye'nin, Körfez

zararların,

büyük

önlenmesi yolunda bir

boru

önemli

petrol nakli ücreti olarak,

sağlanmış, kısıtlı

dış

ihracatı imkanı artmıştır.

Petrol
dolara

986

ülkemize,

bir roloynama

Kerkük-Yumurtalık

Konseyinin

yıllarında

ve 210 milyon dolar gelir

kalan

Harekatı,

ve etkin

açısından

vermektedir. Keza, harekat, ülkemiz

devamı,

taşımaktadır.

Uçuş

Kuzeyden

Sayfa :1

harekatın

mevcut ortamda

açısından

1

Giriş:

şekilde,

edilmesinde
Harekatın

kesintisiz

ve

uygun

hale

devam etmesi, petrol
işletilmesine

yönelik

kolaylaştırmıştır.

hattından

ve

58

karayoluyla,

Irak'ın,

petrol

ihraç

TBM M
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

Tarih: 25.12.1999

43

imkanlarından,

daha da

bazı girişimlerimiz
edilmiş bazı

getirmek

ilave

genişletilmiş

1

Sayfa :2

bir biçimde yararlanabilmemize yönelik

halen sürdürülmekle beraber,
iyileştirmelerin,

Giriş:

bulunduğumuz

beklentilerimizin gerisinde

noktada elde

kaldığını

da dile

zorundayız.

Kuzeyden
dalgası

Grup: Alaaddin

Keşif

Harekatı,

dolayısıyla başladı;

Türkiye'yi zor durumda

ancak, sonuçta, ne

bölgeye huzur getirmek yerine,

59

yazık

bırakan

bir göç

ki, bölgeyi korumak,

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Grup: Zeki

Tarih: 25.12.1999

Birleşim:43

Giriş:

1

Sayfa :1

huzur getirmek yerine, bölgeye huzursuzluk getiren bir durumla da
karşılaştık.

Özellikle, Kuzey Irak'ta otorite boşluğuoluştu ve

günden bugüne kadar da -terör
Harekatın

ülkemiz

ekonomik düzenini ve
önlemiş olmasıdır.

gösteren bir

açısından

de

Irak'ın

top'rak

bu tehdidin ortadan

önem

bütünlüğünün

toprak

çıkarına

konudaki

politikası

verdiğimizi,

saygılı

olduğumuzu

olduğuna

açıktır.

da

inanıyoruz.

Türkiye

olduğunu

bu

korunması;

sağlanmış

olması;

ve Kuzey

topluluğu

Iraklılara

barışık

tutmaya

da güven verip, umut

da göstermektedir.

Değerli
sayılı

Cumhuriyetinin

haklarının korunmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak'taki ikili
vatandaşlarımıza

Irak'ın

söylüyoruz ve

bütünlüğünün

Birincisi, Irak toprak

üçüncüsü ise, Kuzey Irak'taki Türkmenlerin

tüm

muhafazası

Türkiye olmak üzere, bütün

ikincisi, Türkiye Cumhuriyetinin bölgede güvenliğinin

çalışırken,

kalktığını

olarak, büyük önem vermekteyiz.

bütünlüğünün korunmasının, başta

dünyanın

ülkemizin sosyal ve

tehdit eden yeni bir göç hareketini

koşullarda

Irak'ın

milletvekilleri,

bütünlüğüne

yararı,

bulunmamaktadır.

konusuna, Türkiye Cumhuriyeti
toprak

ülkemiz büyük zararlar gördü.

önde gelen

sınır güvenliğini

Bugün mevcut

gelişme

Değerli

açısından-

bundan, o

karar,

milletvekilleri,
Irak'ın

Birleşmiş

toprak

Milletlerin 1991

bütünlüğünü

öngörmektedir. Irak sorununun, bu çerçevede,

60

ve

yılında

siyasal

Birleşmiş

aldığı

688

bağımsızlığını

Milletler

kararlarına

TBM M
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Birleşim:

43

uygun bir
çözüme

Grup: Zeki

Tarih: 25.12.1999

şekilde

ve

Irak'ın

kavuşturulmasının

toprak

Türkiye

Giriş:

bütünlüğünün

açısından

büyük

güçlere de ileride gerek

Değerli

Bu

bakımdan,

Sayfa :2

korunarak, bir an önce
yararları bulunmaktadır.

Bu sorunun çözümlenmesiyle, Çekiç Güç ve Kuzeyden
uluslararası

1

Keşif Harekatı

gibi

kalmayacağını düşünmekteyiz.

milletvekilleri, Kuzey Irak'ta belirsizlik halen devam etmektedir.
bu belirsizlik Türkiye'yi

Irak'daki bu belirsizlikler

61

rahatsız

etmektedir. Irak ve Kuzey

TBMM
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Birleşim:

43

Kuzey

Irak'taki

bu

durumlarında

Türkmenlerin
Bu

Grup: Numan

Tarih: 25.12.1999

yüzdenıbölge

belirsizlikler

devam

bazı

göstermekteyiz; fakat,

bütünlüğünün
oluşmasını,

tartışma

gereken yerlerini

konusu

ve

Irak'taki

görülmemektedir.

Irak'ın

almasını

toprak

toprak

bütünlüğünü

yapmaktadırlar.

sağlanmasını,

ortam

bütünlüğüne

Irak'ta

kendi
Irak'ın

Türkiye,
demokratik

içerisinde

Irak

bir

saygı

çıkarları

toprak
ortamın

Türkmenlerinin

istemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak,

oluşması

için

biraz

daha

zaman

gerektiğini

Bu nedenlerle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak -Çekiç Güç-

Keşif

Harekatının,

bölge için uygun

görev süresinin bir süre daha

uzatılmasının

olacağına inanmaktayız.

Bu duygu ve

düşüncelerimle

Milletini ve onun Yüce Meclisini
Teşekkür

Irak'ın.

demokratik

durumların

düşünmekteyiz.

Kuzeyden

ülkeler,

tartışmasız

oluşacak

yukarıdaki

Sayfa :1

ile olan hassasiyetimiz devam etmektedir.

Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak,

doğrultusunda

etmekte

iyileşme

da bir düzelme ve bir

1

Giriş:

ederiz

Sayın

konuşmama

son verirken, aziz Türk

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

Kaya.

Demokratik Sol Pc:rti Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Tahir
Köse; buyurun. (DSP
Sayın

sıralerından alkışlar)

Köse, süreniz 20 dakika.
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gerekçesiz, fikir beyan etmeden soru sormalarını, böylece daha
imkanı vermelerini özellikle rica ediyorum.
Ayrıca, soru süresiyle ilgili kararınıza da kesinlikle uyacağımı arz

3

fazla

Sayfa :47

arkadaşımıza

ediyorum.
Ilk soru, Toksıt Milletvekili Sayın Reşat Doğru'ya ait; buyurun Sayın Doğru.
REŞAT DOGRU (Tokat) - Sayın Bakanım, 1999 mali yılı içerisinde, belediyelere
mali yardım yapılmıştır. Tokat merkez, ilçeler ve beldelere ne kadar yyardım yapıldığını
öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
S~yın ..GÖnÜI Saray Alphan, buyurun.
GONUL SARAY ALPHAN (Amasya) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın
Bakanımdan, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum.
1- Kalkınmada öncelikli yöreler, OHAL kapsamında, kamuoyundaki adıyla 41
trilyonluk güneydoğu paketi kapsamında, 1999 yılında, toplam ne kadar harcama
yapılmıştır?

2· Iller bazında, bu kapsamda yapılan harcamalar ne kadardır?
3- Toplam ne kadar teşvik verilmiştir ve teşvik edilen projelerin yüzde kaçı
gerçekleşmiştir?
.
4- Amasya Ilinin yüzde 70 katmadeğerini oluşturan Amasya Şeker Fabrikası 38
trilyon borçta olup, istatistiklerde 2 200 dolar olarak görülen fert başına gayri safi yurtiçi
hasıla, Şeker Fabrikası hariç tutulduğunda, 1 100 dolar civarındadır. Kalkınmada öncelikli
yöre olabilmek için baz alınan 1 500 dolar fert başına gayri safi yurtiçi hasıla belirlenirken
yapılan bu kabil hataların gözden geçirilmesi düşünülmekte midir?
5- Güneydoğudaki bir çok ilimizden, göç oranı, yatırım, istihdam ve terörizm
açısından daha kötü durumda olan ve Jandarma Komutanlığının sürekli operasyon yaptığı
Amasya ve Tokat'ın da kapsam dahiline alınması düşünülmekte midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Hasan Çalış? .. Yok.
Sayın Mehmet Elkatmış?. Yok.
Sayın Coşkuner?. Yok.
Sayın Tarık Cengiz, buyurun.
TARıK CENGIZ (Samsun) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Maliye Bakanıma
üç soru sormak istiyorum.
Birincisi; deprem yöresinde mücbir sebep uygulaması ne zamana kadar sürecek?
ikinci sorum: Bu yöredeki mükelleflerin 1998 ve önceki yıllara ait vergileriyle, 1999
yılı vergilerini terkin etmeyi düşünüyor musunuz?
Son sorum: 2000 yılı özelleştirme hedefleri konusundaki düşünceleriniz ve hedefi
tutturabilmek konusundaki yorumlarınız nedir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Mehmet Kaya, buyurun efendim.
MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, yardımlarınızia Maliye Bakanı
Sayın Sümer Oral'a aşağıdaki sorularımı sözlü olarak sormak istiyorum, bana söz verdiğiniz
için de teşekkür ediyorum.
Birinci sorum: Sayın Bakanım, birçok bakanlıklardaki personel atama ve kadro
işlemlerinin Maliye Bakanlığında takılıp kaldığı, kadro gösterilemediği için gerekli
atamaların yapılamadığı hakkında genel bir kanı ve bekleyiş vardır, bu söylemler doğru
mudur? Genel atamalarda Maliye Bakanlığının bir engellemesi varsa, hangi kadrolarda ve
hangi bakanlıklarda oluşmaktadır? Bu konuda bir açıklama yaparsanız memnun olacağım.
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ikinci sorum: Maliye Bakanlığından, belediyelere yapılan ödemelerde bazı parti,
fazla para ödendiği hakkında bazı .belediye
bu doğru mudur? Eğer farklı bölgelerdeki farklı
ölçüsü nedir?

bazı şehirlere ve kasabalara daha
başkanlarınca iddiada bulunulmaktadır,
belediyelere ödeme varsa bunun kıstası,
Teşekkür ederim.

; BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Dayanıklı, buyurun efendim.
BAYRAM FıRAT DAYANıKlı (Tekirdağ) - Sayın Bakanım, acaba kamudaki israfı
önleyecek bir harcama reformunu ne zaman gündeme getireceksiniz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Te.şekkür ederim.
Sayın Nesrin Unaı?. Yok.
Sayın Kaya, buyurun efendim.
YALÇiN KAYA (içel) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanımıza aşağıdaki
soruyu y.öneltmek istiyorum.
Bir işçi yaklaşık olarak 500 milyon Türk lirasına yakın ücret alırken, memurlarımızın
çoğunluğu yaklaşık olarak 120 milyon lira maaşla geçinmek zorunda kalmaktadırlar. 500
milyon çok değil; ama 120 milyon şüphesizki çok az bir ücrettir. Bu çarpıklığı düzeltmek için
sayın Maliye Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yapıyor mu?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Tekin, buyurun.
ALI TEKiN (Adana) - Aracılığınızla, Sayın Maliye Bakanımıza bir soru sormak
istiyorum.
Ankara trafiğine şöyle bir baktığımız zaman, gözümüze en çok çarpan taşıt çeşidi,
arkasında siyah plaka olan taşıt çeşitleri. Avrupa Birliğine aday üye olduğumuz şu
günlerdJ, acaba, böylesine ilkel bir durumdan kurtulmamız gerekmiyor mu? Acaba, bu
durumu, bu sorunu ortadan kaldırmak için, 237 sayılı Taşıt Kanununda bir değişiklik
yapılması Bakanlığımızın gündeminde mi?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Kanber?. Yok.
Sayın Erol ~i, buyurun efendim.
EROL AL (Istanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Maliye Bakanımıza bir
soru yöneltmek istiyorum.
Sayın Bakanı m, otogaz olarak kullanılan LPG'deki ATVoranının artırılmasının, zam
yapılarak, benzin ve motorin tüketiminden sağlanacak gelirin üzerinde bir imkan yaratacağı
kuşkusuzdur. Hükümetimiz, benzin ve motorin kullananlara daha fazla yüklenmek yerine,
yine motorlu taşıtlarda kullanılan otogazın yasaklanması veya ATV oranının artırılmasına
ilişkin düzenlemeyi ne zaman yapacaktır? Yoksa, taksimetrelerini benzin fiyatına göre
ayarlayıp 1/4 fiyatına LPG kullanan taksicilerin tehditlerine boyun mu eğilecektir?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
.
Sayın Gültepe, buyurun.
.
FETULLAH GÜLTEPE (Van) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma, aracılığınızla bir
soru yöneltmek istiyorum.
1- 1999 yılı içinde belediyelere yapılan yardım miktarlarını hangi usul ve esaslara
göre yaptınız?
2- ilimiz, olağanüstü hal bölgesi içinde olduğu ve çok yoğun fakir göç aldığından
dolayı, daha iyi hizmetlerin yapılabilmesi için, bu tedbirleri, 2000 yılında, tekrar nasıl almayı
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düşünüyorsunuz? Bölgemizde hala üveyevlat muamelesi yapılması düşünülüyor mu?
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın GülS;y, buyurun efendim.
HASAN GULAY (Manisa) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, hemşerim Sayın Maliye
Bakanıma kısa bir sorum olacak. 57 nci cumhuriyet hükümetimiz, Bakanlığınız kanalıyla
fonlardan ilçe ve belde belediyelerine yardım yapmıştır. Bu yardımlarda, parti kimliği
gözetilmemesi çok olumlu bir karardır, işin siyasal terbiyesi de bunu gerektirir; yalnız, bu
yardım nüfusu 50 OOO'e kadar olan ilçe belediyelerine yapılmıştır. Sayın Bakanım, nüfusu
50 OOO'i aşan tüm ilçe belediyelerimiz ekonomik bir darboğazdadır. En azından seçim
bölgemiz Manisa'da, Akhisar, Turgutlu, Soma, Salihli ve Alaşehir belediyelerimizde bu
yönde bir sıkıntı vardır. 2000 yılı içerisinde, nüfusu 50 OOO'i aşan belediyelere de yardım
yapmayı düşünüyor musunuz; Bakanlığınızda böyle bir çalışma var mı?
Maliye Bakanlığı bütçesinin ulusumuza ve Bakanlığa hayırlı olmasını diliyorum;
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Namık Kemal Atahan? .. Yoklar.
Sayın Mustafa Eren; buyurun.
MUSTAFA EREN (Karabük) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan şunu öğrenmek
istiyorum: Bayram öncesi memurlarımıza avans vermeyi düşünüyorlar mı acaba?
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Musa Uzunkaya; buyurun.
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Bakandan, özellikle şunları
öğrenmek istiyorum: 15 Ocak tarihinde en düşük maaş alan memurumuzun eline kaç lira
geçecektir? 100 milyon lira civarında maaş alan memurlarımızın durumunu iyileştirmek için,.
yeni bir bin yıla girerken "yakacak yardımı" adı altında seyyanen 50'şer milyon lira vermeyi
düşünüyorlar mı?
Şayet 2000 yılında hedefledikleri yüzde 25 enflasyon tahakkuk etmezse, Sayın
Bakanımız ve hükümeti, bir onur göstererek -bakanlıklara da hükümetler açısından 2000
yılında bir ömek olarak- istifa etmeyi düşünüyorlar mı?
"Eğitime katkı payı" adı altında, 31.12.2000 tarihine kadar alınacak olan bu zulüm
vergisine, belirlenen tarihte son vermeyi düşünüyorlar mı? Yeni bir uzatma olacak mı?
Yine, az önce arkadaşım da sordu, memurlara yılbaşında peşinen avans vermeyi
düşünüyorlar mı?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Gebeş, buyurun efendim.
ALI GEBEŞ (Konya) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Maliye Bakanımdan iki soru

sormak istiyorum.
Kamuda çalışan memurlar, aynı yerde, aynı işi yapmalarına rağmen, farklı statülere
. tabi oldukları için farklı ücret almaktadırlar. Şimdiye kadariktidar olan hükümetler, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapacaklarını deklare etmelerine rağmen,
değiştirememişlerdir. Eşit işe eşit ücret verilebilmesi için bu yasayı değiştirmeyi düşünüyor
'.. ,musunuz; personel yasa tasarısı üzerinde birçalışmanız var mı?. .
'"
...
.
Ayrıca, ikinci soru olarak; kamu kesiminde çalışan Devlet Su Işleri, Köy Hizmetleri
kurumlarındaki mevsimlik işçilerin, bu yıl sıkıntısı olmamıştır; acaba 2000 yılı içerisinde
bunların adam/ay vizelerinde bir sıkıntı yaşayacak mıyız?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Pepe, buyurun.
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OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma
arz etmek istiyorum.
Birinci sorum: 2000 yılı bütçesinde bazı dernek ve tarikatlara 1,5 trilyona yakın bir
ödeme yapılacağını, rakamlardan, kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz. Acaba, isimleri
zikredilmeyen ve güzel çalışmalar yapan diğer tarikat ve derneklere de herhangi bir
ödernede bulunmayı düşünüyor musunuz?
ikinci sorum: Maliye Bakanlığı bazı fonları genel bütçeye dahil etmiştir; bunlardan
birisi de Toplu Konut Fonudur. Toplu Konut Fonunun genel bütçeye dahil edilmesiyle,
bilhassa, deprem bölgesindeki toplukonut projelerine bel bağlamış, ümit bağlamış olan
vatandaşların konutları, maalesef, yarım kalmıştır. !=lunların tamamlanması için Toplu Konut
Fonunun, tekrar, eksiden olduğu gibi, Toplu Konut Idaresine tahsisi düşünülüyor mu?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, soruları burada kesrnek zorundayım; süre 10 dakikaydı ve 2
dakika da uzatma yaptık.
Sayın Bakanımız cevap verecekler, buyurun efendim.
MAliYE BAKANı SÜMER ORAL (izmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarımın soruları genelde rakama dayanmakta ve birtakım bilgilerle birlikte
sunulmasında yarar olacağını sanıyorum ve o nitelikte sorular. Eğer arkadaşlarım uygun
bulurlarsa, genelini yazılı olarak cevaplandırmak istiyorum; ancak, bir iki konu üzerinde
arkadaşlarıma bilgi sunmayı fevkalade yararlı görüyorum.
Bunlardan birisi, Maliye Bakanlığınca kadro verilmesinde, Maliye Bakanlığı bunları
engelliyor mu veya geciktiriyor mu gibi bir soru var.
Ben, bu konuyu, aşağı yukarı yıllardan beri hep duyarım. Bir yazı, bir bakanlıktan
takip edilirken, ne oldu; işte Maliye kadro vermedi, Maliyeden cevap alamadık denilir. Bu,
Maliyenin kaderindedir, Maliyeye her zaman bu tür şeyler söylenebilir; ancak, şunu ifade
etmek istiyorum. Kadroda, Maliyenin durumu nedir?
Eğer bütçe kanunuyla veya diğer kanun veya kararlarla Maliye Bakanlığından da
geçmesi istenmişse, Maliye, önüne gelen belgeye, talebe şöyle bir bakar. Neye göre bakar;
bütçede yeterli ödeneği var mı, bütçede tertibi var mı, mevzuata tamamen uygun mu? Bir
de, tabii, hizmetin aksamadan yürütülmesi için bakar. Bunlara bakması da görevi icabıdır.
Eğer ödeneği varsa, mevzuata da uygunsa, hizmetin icabı niye tutsun? Bizde iki günde, üç
günde çıkmış yazılar var; ama, bizden çıksa, Maliye cevap verse, hemen peki dese dahi,
gönderdiğinde, ödeneği yoksa, onu zaten kullanamaz veya bütün talepleri karşıladığımız
zaman, bütçeleri tutturmak mümkün olmaz. Buna da, bir yerde, devlet içerisinde Maliyenin,
genel kamu dengesi bakımından dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa, Maliyenin kesinlikle bir
engelleme veya tutma gibi peşin bir fikir içerisinde olması mümkün olamaz. Maliye
Bakanının en önemli görevi, devlet çarkının, en iyi şekilde işlemesine yardımcı olmaktır,
kaktıda bulunmaktır; ama, o da, bunu, ancak devlet mkanlarıyla yapabiliyor. O bakımdan
"Maliyeden çıkmıyor" sözü doğru olabilir; ama, çıkmamasında haklılık çok büyük bir
olasılıkla da mümkündür. Bunları, fevkalade iyi değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlarımız,
eğer, zaman zaman bize gelirlerse, bu konuda, daha ayrıntılı bilgi vermekten de memnun
kalacağım. Yoksa, bir engelleme, tutma, kesinlikle olamaz; o, Maliye Bakanlığının, yapısına
da, anlayışına da yakışmaz. Bunu ifade etmek istedim.
Ayrıca, kamuda çalışanlarda ücret farklılığı veya adaletsizliği. .. Çok doğru; bizim
ücret skalamız, ücret ölçümüz fevkalade bozulmuştur. 657 sayılı Kanun, 1970'Ii senelerde,
çıkarken "eşit işe eşit ücret" denilmiştir. Işin fevkalade zorluğu, güçlüğü nedeniyle,
: fevkalade mahdut hallerde, iş riski, eleman teminindeki güçlük, kasa tazminatı, malı
tazminat gibi ilave ödemeler yapılırdı; bunlar, fevkalade mahdut idi. Ama, bugün, skala
sorularımı
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tamamen bozulmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personele
50'nin üstünde isimle ödeme yapılmaktadır. Bir memur, 12 - 13 isim altında ücret almaktadır.
Bunlar, farklı statüye bağlıdır; kimisinde Emekli Sandığı Kanununa göre prim kesilir,
kimisinde vergi kesilir, kimisinde kesilmez. Fevkalade karmaşık bir hal almıştır. 2000 yılında,
10 katrilyon liralık personel ödeneği ayrıımıştı r. Bu kadar yüksek bir ödeneğin, fevkalade
adil bir personel kanununyla ödenmesi gerekir. Hükümet olarak, üzerinde durduğumuz
konuların başında bu da gelmektedir. Esasen, hiç geciktirilmemesi gerekir; çünkü, bir kişiye
ne kadar fazla ücret verirseniz verin, eğer adil değilse tatmin edemezsiniz, haklı olarak. Adil
olmayan bir ücretle memuru çalıştırdığınızda, verim almanız da güç olur. Bunun üzerinde de
durulmaktadır.
Sayın Başkan, diğer konularda arkadaşlarıma en kısa zamanda yazılı olarak cevap
vereceğim.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.
Aldığımız karar gereğince, 3,5 dakikalık soru sorma süresi arttı efendim.
Sayın Malkoç; buyurun.
ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımıza
aşağıdaki üç soruyu sormak istiyorum.
1- Bakanlıkça Trabzon'daki belediyelere yardım yapılmıştır, bütün Türkiye'deki
belediyelere olduğu gibi. Bu yapılan yardımlar hangi kriterlere göre yapılmıştır? Bu
yardımlarda, belediye başkanlarının mensup oldukları siyası partilere göre bir ayrım
yapılmış mıdır?
2- Mahalli idarelerle ilgili yeni yasayla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu
çalışmaların, hukukı yönden ve idari yönden önemli bir bölümü bitmiştir, edindiğimiz bilgiye
göre. Şöyle bir ifade kullanılmaktadır: "Maliye Bakanlığı elemanları, bu konuda, mahalli
idarelere ayrılacak paya itiraz ettiklerinden, mahalli idareler yasasının çıkması, yani Meclise
sevk edilmesi gecikmektedir." Bu husus doğru mu?
3- 17 Ağustos Marmara depreminden sonra, Türkiye'nin yaşadığı bu felaketten
sonra, o bölgede, Türkiye'nin her tarafından insanlar vardı; ancak, Karadeniz Bölgesinden
giden insanlar yoğunluktaydı. Bunların önemli bir kısmı geri dönmüştür ve istihdam
imkanından mahrumdurlar. Bu da dikkate alınarak, Karadenizde ve özellikle Trabzon'daki
belediyelere ek yardım düşünülmekte midir?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Karapaşaoğlu...
~

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Bursa) - Sayın Başkanım, Maliye Bakanımıza
yöneltmek istiyorum: Maliye Bakanlığınca tahsilat yetkisi hangi bankalara
Tahsil edilen vergiler banka hesabında ne kadar zaman durmaktadır? Bu
bankalar içerisinde, geçenlerde denetim altına alınan bankalardan herhangi birisi
bulunuyor mu?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Yavuz Bi/dik, buyurun.
.. . ,
iBRAHIM YAVUZ BiLDIK (Adana) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Maliye
Bakanıma iki soru yöneltmek istiyorum:
1. Adana ilinde kurulmasına çalıştığımız, Kültür Bakanlığına bağlı Türk halk müziği
korasunun kadro talebine nasıl bakarlar?
2. Yine, Kültür Bakanlığının korolarında çalıştırılan sözleşmeli sanatçılarımız var;
bunlar, ekonomik anlamda da çok mağdur durumdalar. Anadolu'nun değişik yörelerinde

şu soruları
verilmiştir?
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görev yapan bu arkadaşlarımızın, Bakanlığın talebi doğrultusunda, kadro taleplerinin ne
şekilde dikkate alınacağı konusunda bilgi edinmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Toprak, buyurun.
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu
soruları yöneltiyorum:
1. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde, 3 artı 5 banka olmak üzere toplam 5 bankaya
Hazineden aktarılan rakam takriben 10 milyar dolar civarında; çok yüklü bir rakam. Ben,
eski bir yargı mensubuyum. Bu olay.! kapsamlı bir olaydır. Bana göre, geçtiğimiz yaz
aylarında çıkarılan Çıkar Amaçlı Suç Orgütleriyle Mücadele Hakkındaki Kanun, aynen, bu
olay için işletilmek gerekir; çünkü, bu, örgütlü suç niteliğindedir ve bu Kanun, bu olaylarla
ilgili olarak mutlak surette işletilmelidir. Acaba, bu Kanunun, 3 artı 5, toplam 5 bankanın
içinin boşaltılması örgütlü suçunda işletilmesi düşünülüyor mu?
2. Geçtiğimiz iki yıl içerisindeki toplam 8 banka ve devamı niteliğinde takriben onbeş
yirmi banka olduğu ifade ediliyor. Anlaşılan, bu sorun devam edecek. Acaba, mevcut
bankalarla ilgili denetim ve kontrol mekanizmalarının çok yetersiz olduğu, bu hadiselerle
ispatlanmış durumda. Acaba, Sayın Maliye Bakanlığı, bu denetim ve kontrol
mekanizmalarının etkili bir şekilde işletilmesi hususunda ek tedbirler düşünmekte midir?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Son soru, Sayın Bilge'nin; buyurun efendim.
A. TURAN BILGE (Konya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma, izninizle, bir talepte
ve bir de, soru sormak istiyorum.
Bildiğimiz gibi, Türkiye'de, küçük ilçe belediyeleri ve belde belediyeleri çok zor
durumda; aylardır işçilerinin maaşiarını ödeyemeyen belediyeler var. Dolayısıyla,
önümüzdeki yıl, her ne kadar 2000 yılının çok zor bir yılolacağını biliyorsak da,
belediyelerimizin rahatlatılması konusunda bir müjdeli haber verebilir mi?
Bir de, bu belde ve ilçe belediyelerine yapılan yardımlarda kıstas, sanıyorum, nüfus
olmalı; ama, başka ölçü var mı?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, ya:e;.11ı mı cevap vE?receksiniz? ..
MALIYE BAKANı SUMER ORAL (ızmir) - Bazılarına ...
BAŞ~N - Çok kıs~ olmak kaydıyl~; buyurun efendim.
MALIYE BAKANı SUMER ORAL (ızmir) - Sayın Başkan, arkadaşlara yazılı cevap
vermeyi tercih ediyorum; ama, bazı bir iki konuyu burada açıklamakta da yarar görüyorum.
Sayın Malkoç'un, belediye yardımları hangi kriterlere göre? .. Ona bilgi vereceğim;
ama, şunu ifade edeyim. Bu bilgiyi verdiğim zaman, arkadaşlar, bugüne kadarki
uygulamaların içerisinde en sağlıklısı olduğunu görecekler; onu, yazıyla bildireceğim.
Mahalli idareler yasa tasarısı, Maliyenin tutumuyla gecikiyor mu? .. Kesinlikle böyle
bir şey yok; ama, malı hükümlerde, gayet tabii, üzerinde bir miktar çalışmak gerekiyor;
çünkü,.mahalll, karşLlıklı uzlaşma gerekiyor; çünkü "mahalli idarelerin payını 3 puan artırdık"
dediğinizzaman, genel bütçenin gelirlerini de 3 puan azaltıyorsunuz demektir. Bu
meseleye çözüm getirme olmaz. Belediyelerin paylarını 3 puan artıralım. Nereden; aldıkları
miktardan 3 puan artsın. Güzel; ama, o zaman genel bütçenin gelirleri o kadar azalıyor
demektir. Onu uygulayamazsınız. Eğer böyle bir şey çıkarırsanız, bu defa bütçe kanunlarına
şöyle .bir hüküm koymak mecburiyetinde kalırsınız: "Şu kanunun şu maddesi, 2001 yılında
şu ölçüde uygulanır" dersiniz, aynı şeyolur. Onun için, biz, böyle, daha değer yaratma,
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belediyelere kalıcı, genel bütçe gelirlerini azaltmadan nasıl kaynak yaratılır, daha sağlıklı
hale nasıl getiririz; onun üzerinde duruyoruz; ama, bu, hiçbir şekilde gecikmeye sebebiyet
vermemektedir. Yani, o normal tasarı bir yerden yürütülürkenken, bu çalışma da
yürütülmektedir. Kesinlikle bir engelleme söz konusu olamaz; çünkü, Maliye olarak biz de,
mahalli idareler reformuna son derece inanıyoruz.
Karadeniz belediyeleriyle ilgili talep, şimdi sizden geldi. Bir bakalım, onun hakikaten
-ki, söylediğinize göre de gerçek payı fazladır, ama- bir değerlendirmesini yapalım.
Sayın Karapaşaoğlu, vergi toplama yetkisi verilen bankalar, bu son bankalar
içerisinde var mı diye sordular. Halen 25 bankaya vergi toplama yetkisi verilmiştir. Bu benim
dönemimde de 5 bankaya vergi toplama yetkisi verildi. Bununla birlikte 25 bankanın vergi
toplama yetkisi var. Bunların içerisinden bir tek Sümerbank, vergi tahsil izni almış.
16.4.1998 tarihinde almış ve 1.6.1998 tarihinde de başlamış. Bunun dışında bir banka yok,
bu 5 bankadan hiçbirisi yok. 1998'de alınan bir banka var.
Sayın Başkan, izniniz olursa, Sayın Toprak'ın ve diğer arkadaşlarımızın sorularına
yazılı olarak cevap vereceğim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri,
Maliye Bakanlığı 2000 malı yılı bütçesinin bölümlerine
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:

) MALİYE BAKANLIGI
1.- Maliye

Bakanlığı

2000 Mali

Yılı

Bütçesi

A-CETVELİ

Program
Kodu

A c

ı

k

ı

a

ın

Li r a
77 897 246 000 000

a

lOı

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri

111

Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve Denetimi

BAŞKAN-

BAŞKAN-

112

Kabu) edenler... Etmeyenler... Kabul

116

edilmiştir.

28 375 754 000 000

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

edilmiştir.

Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

6215000000000
edilmiştir.

381 000 000 000

Devlet Taşınır Mallarının Tasfiye Hizmetleri
BAŞKAN-

920

38 325 000 000 000

edenler... Etmeyenler... Kabul

Devlet Mallarına ilişkin Hizmetler
BAŞKAN-

i 19

edilmiştir.

Devlet Muhasebe Hizmetleri
BAŞKAN-

5 720 700 000 000

edilmiştir.

135 950 000 000 000

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

BAŞKAN- Kab~1

114

edilmiştir.

Devlet Gelirlerine ilişkin Hizmetler
BAŞKAN-

113

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

İktisadi Transferler ve Yardımlar
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler...

edilmiştir.

147000000000000
Kabul edilmiştir.
bütçesinin 930 bölümü üzerinde bir önerge

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı
önergeyi okutup, oylarınıza başvuracağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Maliye Bakanlığı bütçesinde, cetvelde gösterilen
yapılmasını arz ve teklif ederiz.
vardır;
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değişikliğin

Giriş:

MEHMET

"dünyamız

milletvekilleri;

gündemdışı konuşmamı

bulunuyorum; hepinizi
Değerli
hafızalarımıza

(Kahramanmaraş)

KAYA

insanlık

ve

yapmak üzere,

Sayın

üçüncü

Sayfa :2

1

Başkan,

binyıla

değerli

girerken"

şahsım adına huzurlarınızda

söz

adlı
almış

saygılarımla selamlıyorum.

milletvekilleri, üçüncü
unutulmayacak

binyıla girdiğimiz

hatıralar

nakşettiğini

bu günlerde,

geçmişin,

hep birlikte görüyoruz.

Hazreti isa'dan önce ve sonraki binlerce yıllık zaman dilimleri, dünyanın
kronolojik tarihi içinde, oldukça

kısa sayılır;

ancak,

insanlık

tarihi için bu,

oldukça uzun bir zaman dilimidir. Hazreti isa 'dan önceki binli yıllar, insanlık
için bir uyum mücadelesi
Değerli
damgasını

zamanı olmuştur.

milletvekilleri,

vuracak

olayların

miladı

ilk

bininci

yaşandığını

etkileyen iki büyük din, bu dönemde

yılla,

sonraki

binyıllara
Dünyayı

hep birlikte görüyoruz.

insanlığa nailolmuştur. Hıristiyanlığın

ve

yüce dinimiz islamiyetin doğuşu ve yayııışı, bu zaman aralığındadır. Bu
dönemde

dünyamız,

tanıyabildiği,
başlamıştır.

Kavimler

ulaşabildiği
Hafızalarımızı

kadar

Göçüne
dünyaya

zorladığımızda,

de

sahne

egemen
Hun

imparatorlukları, islam dininin, kuruluşlarında etkili
imparatorlukları

olmuştur.

olmaya

bu

insanlık,

dönemde

imparatorlukları,

olduğu

Roma

bir dizi büyük

ve devletleri de bu zaman aralığında saymamız mümkündür.

Ne var ki, birinci binyılın son çeyreğindeki büyüme ve ihtişamın, aynı binyılın
sonuna

doğru parlaklığını kaybettiğini
.

hep ,birlikte görmekteyiz.
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Değerli

hem

gelişme

anılacaktır.
artırarak

milletvekilleri, geride

bıraktığımız

ve ilerlemenin hem de

Geçtiğimiz

gitmek, onun için

binyılda

Keşiflerle

sürdürdü.

sıradan

acı

insanlık,

dünyayı

insan, bin
güce

yıl

ve

ise,

gözyaşlarının

teknik

gelişmenin

Sayfa :3

insanlık

için

hatıralarıyla

temposunu

olay haline geldi. Kas gücüne dayanan üretim,

gelişme

ardından

da elektrikten nükleer

seyri gösterdi. Günde 40 kilometre yürüyebilen

içinde saatte, sesten üç

beş

defa daha

erişti.

Geçmiş binyılda

binyıl

ikinci

1

bilmek ona yetmedi. Nitekim, uzaya

önce su gücüne, oradan da buhar gücüne,
enerjiye uzanan bir

Giriş:

Grup: Bedri

nüfusun

yarısını
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hızlı
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değiştirebilecek
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sağlık

sıtma,

silip süpüren veba,.
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1

Sayfa :1

salgın hastalıklar,

kolera gibi

birer

felaketiyken, şimdi, birer basit tıbbı vakıa olarak görülmeye başlandı.
Değerli

olma

Grup: Ferhat

milletvekilleri, geçen bin yılda, Avrupalılar, kazanma ve sahip

hırsıyla, dünyanın

taşıyamadıkları

yerlere de

Bu zaman
Osmanlı

tüm zenginliklerini

yüzyıllarca kıtalarına taşımışlar,

yerleşmişlerdir.

Avrupa'yı

diliminde

tarihi

boyunca zorlayan

tek gücün

Türk imparatorluğu olduğunu da ifade etmek yerinde

ancak, geçen bin

yılda

Bizans, Selçuklu,

Osmanlı,

bahsetmek

tarih sahnesinden rolünü oynayarak çekilen Roma,

mümkündür.

hayatını kaybettiği

olacaktır;

Sovyetler

Yine,

Birliği

Avrupa

gibi bir dizi imparatorluktan da

kaynaklı

ve

insanın

milyonlarca

iki büyük dünya savaşını da burada anmak gerekir.

insanların bir meta gibi alınıp satıldığı köle düzeninden, önce hukukı
eşitliğe,

ardından

da siyası ve

yolculuğa, geçtiğimiz
Değerli
yılda, dünyayı,
dağları

içerisinde

kendi arzu, istek ve

düzlemiş,

köprüler,

farklı

yol açan kazanma
yılın

yıl

eşitliğe

uzanan

zor ve

zahmetli

insanlık şahit olmuştur.

milletvekileri, maddeye egemen olan insan, geçen ikinci bin

öncekinden çok

bin

bin

sosyal

bir hale

yollar,
gelmiştir;

hırsı, dünyanın

en önemli sorunu da bu

kirlenen atmosferden,

ihtiyaçlarına

barajlar

göre

değiştirmiş,

kurmuştur.

Dünya

bin

yıl

ancak, çevreye bu kadar müdahaleye

dengesini de yeterince

olacaktır.

yakılan ormanıara

72

yeryüzünde

bozmuştur.

Gelecek

Kirlenen topraktan, içmesuyundan,
kadar bir dizi çevre sorunu, bizleri
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1

ve bizlerden sonrakileri beklemektedir.
ilk bin yılın tarım toplumu, ikinci bin yılın sanayi toplumu, içerisinde
bulunduğumuz
olduğunu

bin

yılın

ise bilgi toplumunun bin
yıl,

biliyoruz. Bu üçüncü bin

erişebilen,

onu kullanan ve üretenler, bu bin

bilgi teknolojileri, zaman ve mesafe
sınırları, gizliliği
BAŞKAN

-

yeni bir zemine
Sayın

yılın

kavramını,

olarak

farklı

olacaktır;

bilgiye

efendileri

olacaktır.

Bilgi ve

ticareti,

savunmayı,

Kaya, 1 dakika süre veriyorum, lütfen

en önemli sermaye,

adlandırılmış

siyası

taşımaktadır.

MEHMET KAYA (Devamla) Artık,

geçmişten

yılı

Teşekkür

eğitilmiş
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insan

toparlayınız.

Sayın Başkan.,

olacaktır

ve olmaya da devam
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olmaya da devam

Grup: Figen

edecektir. Türkiye,
ulaşmanın

istiyorsa, öncelikle, bilgi toplumuna

yapanların

Türkiye, Avrupa

binyılı olacağını

Birliği ilişkilerine

eşitlerarası işbirliğine

ve de

bulmaııdır;

kurtarmak
Türk

insanı

rekabet edenlerin

değil,

yolunu

kazanacaklarını

bu temelde

Sayfa :1

1

binyılın i

gelecek

binyıl,

onun en büyük sermayesidir. Gelecek üçüncü
işbirliği

Giriş:

yaklaşmalı,

göstermektedir.

teslimiyetçi

yönelik girişimlerini sürdürmelidir.

Değerli milletvekilleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün

Türkiye

Cumhuriyetinin,

binyılda

üçüncü

alması

ve ilerlemesi temennilerimle

Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini
BAŞKAN

-

Teşekkür

ederiz

Gündemdışı

Amasya Milletvekili
Buyurun

ikinci söz,
Sayın

Sayın

muasır

hedefleri

medeniyetlerin içinde

konuşmama

son verirken, Aziz

Kaya.

verecek

yaşanılan

Sayın

Bakan?. Yok.

son olaylar

Akif Gülle'ye aittir.

GÜlle. (FP

gösterilen

kurduğu

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sayın

Gündemdışı konuşmaya yanıt

kendisine

yıllardaki

yakalayarak, ilerideki nice bininci
yerini

değil,

sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika efendim.

74

hakkında

söz isteyen

TBMM
. Tutanak MüdqrlOğü
OIKKAT!...INCElENMEMIŞ TUTANAKTIO.

.

Birleşim:

60

Tarih: 22.2.2000

Grup: Tuba

Giriş:

1

Sayfa :21

Istanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu komisyonumuza yazılı olarak savunmasını
vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma
komisyonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama
görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların
(dokunulmazlıkların) tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun
dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına
uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engelolunmaması ve
bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini
gözönüne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bl;J amacı
taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Istanbul
Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona
ermesine kadar ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
saygıyla sunulur.
Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa
Komisyon Başkanı ve üyeler

sona

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
.
Sayın milletvekilleri, okunan raporların tümü, kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının
ermesine kadar ertelenmesine ilişkindir.
On gün içinde itiraz edilmediği takdirde, bu raporlar kesinleşmiş olacaktır.

BAŞKAN - Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşiarı" kısmında, içtüzüğün 37
nci maddesine göre verilmiş iki adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; ayrı ayrı
okutup işleme alacağım ve daha sonra da oylarınıza sunacağım.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(21352) esas numaralı kanun teklifimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 37
nci maddesi gereğince, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Mehmet Kaya
BAŞKAN

..
- Onerge sahibi

sıfatıyla, Sayın

Mehmet Kaya;

Kahramanmaraş
buyurun. (MHP sıralarından

.
Süreniz 5 dakika efendim.
MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) -

alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması hakkındaki konuşmamı yapmak üzere,
huzurlarınızda, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu
bölge sınırları içinde yer almış bir ilimizdir. Kuzeyden Sıvas, güneyden Gaziantep, doğudan
Adıyaman ve Malatya, Batıdan Adana ve kuzeybatıda,! Kayseri'yle çevrilidir. Bu coğrafi
konumuyla, iklim bitkisi, bitki örtüsü ve toprak çeşitliliği yönünden büyük bir zenginlik

taşımaktadır. Iı, geniş bir akarsu ağıyla örülmüştür. Belli başlı düzlükler ve ovalar,
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Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan ve Göksun Ovalarıdır. Önemli yerleşme noktaları da bu
ovalar ve vadilerdir.
.
Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Birinci Dünya Savaşı, 1918'de itilaf
devletlerinin galibiyetiyle sona ermiştir. Savaş sonucu, Osmanlı Devleti de yenik olarak
kabul edilmiştir. Savaş sonunda, Sevr Anlaşması ve Mondros Mütarekesiyle, Osmanlı
Devletinden otuza yakın devlet kurulmuştur. Iş, bununla da bitmemiş; Anadolumuzun,
kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı Batılı devletlerce paylaşılarak işgal edilmiştir.
Anadolumuzun güney kısmı ve Maraş Vilayeti de ihtilaf devletlerinden Fransa
tarafından işgal edilmiştir. Maraş halkı, bu Fransız ve Ermeni işgal güçlerinden son derece
rahatsız olmuştur. Maraş halkı, cumhuriyetimizin ilanından dört yıl önce, kendi imkanlarıyla,
Maraşlının azmi ve kararıyla, Sütçü Imam ve arkadaşlarının başlattığı kurtuluş harekatıyla,
22 gün 22 gececanını dişine takarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, 12 Şubat 1919'da
işgalcilerden Maraş'ı kurtarmışlardır. Maraşlı, bu zaferini, Maraşlının azim ve kararıyla
başarmıştır. Maraşlı, bu kurtuluş harbini, 1919'da, cumhuriyetimizin ilanından dört yıl önce,
tüfeğini ve mermisini kendisi yaparak, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını kendisi temin ederek,
düşmanla başa baş savaşarak kazanmıştır.
Maraşlı, bu hareketiyle, Anadolu'da yerel kuvayi milliye ruhunun gelişmesine
katkıda bulunmuş, ömek olmuş; Kurtuluş Savaşamızın da ilk kıvılcımlarını atmıştır.
Maraşlı, bu kararlı milli müdafaasıyla, Aziz Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm
dünyaya göstermiş, Türk Milletinin kurtuluşunun yine Türk Milletinin azim ve kararıyla
olacağını Kurtuluş Savaşının arifesinde işaret etmiştir.

Milletimizin bizzat I<endisinin başlatarak zafere götürdüğü bu kurtuluş hareketi, Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatür.k'e ve silah arkadaşlarına da büyük bir destek olmuştur. Daha
sonra, Maraş Vilayeti, Ulu Onder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Istiklal Madalyası ve
Kahramanlık Beratıyla Maraş Vilayeti ödüllendiriimiştir.
80 yıldır da, 12 şubatlar, Kahramanmaraş'ın kurtuluş merasim ve törenleri, olayların
tarihteki cereyan edişi doğrultusunda esasına uygun şekilde yapılmaktadır. En son 12
Şubat 2000 tarihinde 80 inci kurtuluş yıldönümü, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman
Demirel, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm devlet erkanının katılımlarıyla coşkuyla
kutlanmıştır.
Kahramanmaraş, her zaman, cumhuriyetten önce ve sonra, Türk Milletinin şiarına
uygun şekilde davranmış ve özellikle cumhuriyet döneminde cumhuriyet ilkelerine bağlılık
içerisinde çağdaş yolda gelişmiştir.
Bu bağlamda, Kahramanmaraş'ın bugüne gelmesinde canlarını veren aziz

şehitlerimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor ve Maraşlılar adına

şükranlarımı arz etmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş'ın ekonomisi, coğrafi konumu ve arazi yapısı
itibariyle, tarıma dayalı olarak gelişmiştir; ancak, son yıllarda, sanayide de çok hızlı
gelişmeler olmaktadır. Halkın gelir kaynağını, hayvancılık, tarım ve el sanatları
oluşturmaktadır. Ayrıca, bölge, tekstil fabrikaları yönünden de oldukça zengindir.
Kahramanmaraş'ta, son yıllarda, sanayide çok hızlı bir gelişme yaşanmakta ve bu arada,
tarım da kendi önemini korumaktadır; sanayi ise, ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Yörenin
sahip olduğu tarımsal potansiyel nedeniyle, gıda, dokuma ve giyim gibi tarıma dayalı sanayi

gelişimi öncülük kazanmıştır. Ayrıca, Ilde, kağıt, hidrotil, pamuk, tuğla, plastik eşya ve son

yıllarda

da, özellikle çelik mutfak eşyası üretimi ve ticareti önemli ölçüde yapılmaktadır.
1997 genel nüfus sayımına göre Kahramanmaraş'ın toplam nüfusu
1 025241'dir;
şehiriçi nüfusu ise 300 827 olup, nüfus bakımından ülkerrıizin onyedinci büyük Hidir.
Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş hızla gelişen kentlerimizden biri olup, gerek
tarımsal potansiyeli, sermaye birikimi ve gerekse girişimi ve kapasitesiyle kaynaklar daha

76

TBMM
. Tutanak Müdqrlüğü

.

OIKKAT!...INCElENMEMIŞTUTANAKTIO.
Birleşim:

60

Tarih: 22.2.2000

Grup: Tuba

Giriş:

1

Sayfa :23

rasyonel kullanıldığından, kısa zamanda, gelişmişlik bakımından Türkiye ortalamasının
üzerine çıkabilecek düzeydedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kaya, 1 dakika süre veriyorum; lütfen, toparlayın.
MEHMET KAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.
Kahramanmaraş Ili, çevre yerleşim birimleri içerisinde birçok bakımdan üstün, büyük
ve gelişmiş olduğu gibi, nüfus olarak da bu büyüklüğünü muhafaza etmekte ve nüfusunu
hızla artırmaktadır. Kahramanmaraş İli, tarım, hayvancılık, inşaat ve sanayide de oldukça
canlıdır. Ticaret hayatındaki bu canlanmaya hızla artan nüfusun katkısı da oldukça fazladır.
Kahramanmaraş Ilinin, Elbistan-Afşin Termik Santralı, şeker fabrikası, un fabrikaları, tuğla
fabrikaları ve çeşitli tekstil fabrikalarını sanayi kuruluşları arasında saymak mümkündür;
bunlar, ekonomik değerlerinin büyük bir kısmını teşkil etmektedir.
Değerli
milletvekilleri, Yüce Meclise sunmuş olduğumuz bu teklif,
Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması hakkındadır. Teklifimiz, bu haliyle,
Kahramanmaraş'ın idari yapısını çok değiştirmemekle beraber, genel bütçemizi de fazla
etkilememektedir.
Bizler, Kahramanmaraş milletvekilleri olarak, Kahramanmaraş Ilinin büyükşehir
belediyeliğini hak ettiğini düşünerek, bu teklifimizi, Kahramanmaraş halkı adına Yüce
Meclise arz etmiş bulunuyoruz. Bu teklifimizi Yüce Meclisimizin kabul etmesi halinde, tüm
Kahramanmaraş halkı ve 9 milletvekili olarak minnettar kalacağız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET KAYA (Devamla) - Bu konudaki konuşmama son verirken, aziz Türk
Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - ı:eşekkür ederiz Sayın Kaya.
TURHAN GUVEN (ıçel) - Sayın Başkan, Sayın Mehmet Sağlam da aynı konuda
konuşacak.

BAŞKAN - l.9tüzük gereği, ancak bir milletvekiline söz verebiliyorum.
TURHAN GUVEN (ıçel) - Sayın Başkan, yerinden ...
BAŞKAN - Sayın Mehmet Sağlam da söz istedi; ama, lçtüzük gereği, bunu yerine
getirme şansımız yok.
TURHAN GÜVEN (ıçel) - Sevgi, saygı sunacak.
BAŞKAN - Söz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Sezal'ın; buyurun efendim.
(FPsıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika ...
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, bu bir anane halindedir. Böyle bir olay
geldiği zaman, o ilin milletvekilleri, hangi partiden olurlarsa olsunlar, bir iki nezaket cümlesi
sarf ederler.
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Giresun-Ordu Havaalanı Projesidir. Bir halk teşebbüsü olarak başlayan bu projemizin
hükümetimiz tarafından gündeme alınmasını istiyoruz.
.
Yine, Derey'olu Projemiz olan, Karadeniz'i Sivas vasıtasıyla iç Anadolu'ya, oradan
GAP vasıtasıyla ıskenderun'dan Akdeniz'e ... Bu yolun yapımı bizim için önem arz
etmektedir. Bu yol sayesinde Karadeniz'in Iç Anadolu ve Akdeniz'e ulaşan kapısının
Ordu'dan açılmasını istiyoruz.
..
Yine, altyapısı tamamlanmış olan Ordu Universitesinin bir an önce gerçekleşmesini
bu hükümetten beklemekteyiz.
Efirli balıkçı barınağının limana dönüştürülmesi, isteklerimiz içerisindedir.
Ordu, ticaret, sanayi ve ekonomik alanda gelişip, büyümeye açık bir ildir. ihracat
hacmi bakımından, Ordu ili, Karadeniz Bölgesinde önde gelmektedir. Nakit para temini için,
Samsun ve Trabzon'da bulunan Merkez ~ankası şubelerine gitmek, yaklaşık 140
kilometrelik bir yolu katetmekle mümkündür. Ilimizde Merkez Bankasının olmayışı, para
nakilleri sırasında zaman ve işgücü kaybı, dışsatım ve alımlarla ilgili muamelelerde gecikme
meydana getirmektedir. Onun içindir ki, Merkez Bankasının Ordu'da açılmasını istiyoruz.
Köklü bir tarihe sahip olan Ordu, yaylalarıyla, adına türkü söylenen dereleriyle bir
turizm şehridir. Karadenizde kumsalı kalan tek yerleşim merkezi Ordu'dur. ilimiz bir kıyı
kendi olmasına rağmen, turizm potansiyeli yeterince değerlendirilmemiştir. Yat turizminin
Ordu'da olmayışı, tanınmayışı üzücüdür. Yat turizmi için Efirli mevkiinde bulunan balıkçı
barınağının limana yahut marinaya dönüştürülmesini istiyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun.
iHSAN ÇABUK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, 2000'1i yıllara girdiğimiz bugünlerde, 57 nci cumhuriyet
hükümetinin, Ordu Iline gereken yardım ve desteği vereceğine, Orduluların bunu çoktan
hak ettiğine inanıyor, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.
Gündemdışı ikinci söz, terör ve bilgi konusunda söz isteyen, Kahramanmaraş
Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir; buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın
Başkanın müsaadeleriyle, terör ve bilgi konusunda gündemdışı konuşma yapmak üzere
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, üçüncü bin yıla girdiğimiz bu zaman diliminde, bilginin
önemini, son yıllarda ve aylarda yaşadığımız üzücü katliamlar dolayısıyla, tekrar belirtmek
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istiyorum. Bilgi çağının gereği olarak, bilginin de, terörün önlenmesinde önemli bir yer teşkil
ettiğini belirtmek istiyorum. Terörle ilgili bilgilerin, halka, belirli ölçülerde zamanında ve
yerinde, basın ve televizyonlar aracılığıyla açıklanmasının terörün önlenmesinde büyük"
yararlar sağlanacağına da inanmaktayım. Bu bilgilendirmeyle, terörün toplum sorunlarında
bir çözüm yolu olmadığı anlatılarak, halkın bilinçlenmesi de sağlanmış olacaktır. Bilgi
çağında, terörle ilgili edinilen bilgileri halka duyurmak, haberleşme sistemlerinden ve
istihbaratlardan elde edilen bilgileri görsel ve yazılı olarak gençlerimize ve
vatandaşlarımıza anlatmak, belirli ölçüde vatandaşlarımızın olaylardan haberdar olmasını
da sağlamak gerekmektedir.
Elde edilen bilgilerin, üniversitelerimizdeki bilim adamları ve güvenlik
sistemlerindekiyetkililerle resmı kurumlar aracılığıyla halka aktarılmasında büyük faydalar
sağlanacağı, günümüzde, herkes tarafından kabul görecek bir olgudur.
Değerli milletvekilleri, televizyon ve yazılı basın görevlileri, gerek yazılı olarak
gerekse görselolarak, terörizmle ilgili bilgileri vatandaşlarımıza duyurmalıdırlar. Ayrıca,
terörizme karışan ve bu katliamları gerçekleştiren kişilerde antisosyal davranış bozuklukları
olabileceği, bilim adamları, psikiyatristler ve uzmanlarca da anlatılmalıdır.
Yine, üniversitelerdeki sosyologların, bu terör örgütlerinin yaptığı katliamları sosyal
açıdan değerlendirmesi, görsel ve yazılı basın aracığılıyla halkımızı belirli ölçüde
bilgilendirmesi de yerinde olacaktır.
Ekonomistlerin ise, terörün memleketimize verdiği maddı zararları ve ülke
ekonomisini olumsuz yönde ne derece etkilediğini ve terörün ekonomik boyutlarını açıkça
anlatmalarının da terörün önlenmesinde yarar sağlayacak önemli bir unsur olduğunu
belirtmeleri, ülkemiz açısından, büyük önem arz etmektedir.
Değerli milletvekilleri, ülkemizde terörizmle mücadelede en önemli metot olan
açıklık ve bilgilendirme politikasının uygulanması gerektiğine inanmaktayım. Bugün,
ülkemizde, terör örgütlerinin isimlerini oluşturan baş harflerinin bile ne anlama geldiğini
bilenlerin sayısı oldukça azdır. Bunların bilinmesinin ülkeye zarar değil, fayda getireceği
kanısındayım. Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin, terör kaynaklarının
kurutulmasında önemli bir metod olduğu, bugün tüm dünyada,terör literatüründe, terörü
önleyici bir yöntem olarak kabul edilmektedir.
Değerli milletvekilleri; terörizmle hiçbir zaman bir yere varılamayacağı konusu da
doğru bilgiler ışığında halkımıza anlatılmalıdır. Hatta okullarımızda öğrenim gören
çocuklarımıza terör üzerine konferanslar ve dersler verilmesi gerekmektedir. Böylece,
bunun sonucu olarak da insanlarımız bilgilendirilmiş ve terörden uzaklaştırıimış olurlar.
Bilgi çağı olarak adlandırdığımız bu çağda, bu yüzyılda bilenlerin bilmeyenleri
bilgilendirmesi gerekmektedir. Bilgi çağının gereği de budur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör nedeniyle şehit olan tüm vatandaşlarımızı
rahmetle anıyor, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadele eden asker ve sivil
tüm güvenlik kuvvetlerimize ve emniyet güçlerimize de başarılarından dolayı takdir ve
şükranlarımı arz ediyorum.
Konuşmama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla
selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür

ederim

Sayın

Kaya.

Sayın içişleri Bakanımız, siz nadir gelirsiniz Meclise, demek ki, cevaba değer

buldunuz.
Buyurun

Sayın Bakanım.

IçiŞLERi BAKANı SADETTiN TANTAN (istanbul) -

Sayın Başkan, sayın

milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Ülkemiz coğrafi yapısı itibariyle yıllardan beri terörist hareketlerin ve bu hareketlerin
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getirdiği sıkıntıların içerisinde bugüne kadar devlet kendi kurumlarıyla bu mücadeleyi
sürdüregelmekte ve bu mücadele neticesinde de halkımızın rahatsızlığı her vesileyle dile
getirilmektedir; ancak, yıllar içerisinde bakıldığında, ki, bu yıllara doğru geri dönüldüğünde,
bin yıldan beri bu mücadeleler değişik şekillerde Türk Milletinin önüne getirilmiş ve o
mücadele içerisinde de, o günkü yöneticiler, bu tip faaliyetlerin ortadan kalkması için, o
günkü anlayış içerisinde geliştirmiş oldukları eylem tarzıyla önüne geçmişlerdir.
Cumhuriyet hükümetleri döneminde ve özellikle de son yıllardaki terörist
hareketlerin eylem tarzına, hareketliliğine ve ülkeyi rahatsız eden boyutuna bakıldığında,
olaylar, başlangıçta münferit olayla gibi algılanmış ve onun neticesinde. de, büyüyen bir
hareket tarzı içerisinde, devletin bütün gücü, bu olayları yok etmek üzere o şekilde
odaklanmıştır.

Bu, bu şekilde devam etmeli midir; asla devam etmemelidir.Bunun için, yapılması
gereken, sadece, bu mücadelenin fizikı olarak sürdürülmesinden mi geçmektedir; bunun da
böyle olmaması gerekmektedir. Devletin bu işlerle görevli güçlerinin en son teknolojik
olarak donanımlarının, geçmiş hükümetlerden bu yana kadar en üst seviyede teçhiz edildiği
malumlarınızdır. Bugünkü teknolojinin imkanları, giderek, daha da üst seviyeye çıkarılırken,
bunun yanında topyekun mücadele sisteminin de süratle devreye sokulması gerekmektedir.
Topyekun mücadele derken, topyekun mücadelenin içeriğini oluşturan, en altından en üst
seviyeye kadar ülke içerisindeki bütün dinamik güçlerin bu mücadelenin içerisinde aktif bir
şekilde eyleme sokulmasından geçmektedir.
.
içişleri Bakanlığı olarak, hazırlamakta olduğumuz ve önümüzdeki günlerde gerek
yasal düzenlemeler şeklinde Meclise arz edeceğimiz ve gerekse eylem tarzıyla
uygulamaya sokacağımız çalışmalarımız vardır. Biz, olayın sadece 'fiziki olarak
çözüleceğine inanmıyoruz. Bunun için, terörist hareketleri, sadece teröristleri yok etmek
açısından değil, terörizmi, kökünden, Türkiye gündeminden kaldırmak için, bunu oluşturan
bütün akımların sosyolojik, ekonomik, eğitim ve kültürel anlamda, mutlak surette, en detay
şekilde, gerek yurtiçi bakışı ve gerekse yurtdışı bakışıyla araştırılmasından geçmektedir. Bu
konudaki çalışmalarımız' sürdürülmektedir. Bu konuda, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,
güvenlik güçleri, Polis Akademisi ve bu konuda Türkiye'deki uzman öğretim görevlilerinden
oluşan ekiplerimiz çalışmaya başlamışlardır. Bunların araştırmaları neticesinde, Yüce
Parlamentonun önüne, bütün bu gerçekleri önünüze koyacak araştırmalar gelecektir. Böyle
üst seviyedeki bir araştırmanın neticesinde, karar mercii, yine, Yüce Parlamento olacaktır;
çünkü, bu mücadele topyekun verilmek mecburiyetindedir.
Bu konudaki çalışmalar böyle devam ederken, bunun yanında, diğer çalışmaların da
yapılması gerekmektedir. Bunun için de nitelikli personelin süratle eğitilerek, teknolojinin
vermiş olduğu bütün imkanların da değerlendirilmesi suretiyle .... Çünkü, bir taraftan,
teknoloji kamuya yansırken, teknolojinin yönetiminin de yansıması gerekmektedir; çünkü,
eğer, teknoloji yansırken, yönetimini de o şekilde yansıtmazsanız, klasik uygulama devam
ederse, yine, netice alamazsınız. Bunun için de mutlak surette, bütün kamu görevlilerinin,
çağın gereklerine uygun olarak nitelikli olarak yetiştirilmesinde ve uygulamaya
sokulmasında fayda vardır. içişleri Bakanlığı olarak, özellikle pilot bölgelerde bu konudaki
altyapı çalışmalarımız başlamıştır.
Şimdi, şöyle, geriye doğru baktığımızda, PKK terör örgütünün, legal olarak, Türkiye
içerisindeki yayınlarını dikkate getirmek istiyorum. Bu yayınlara karşı -sadece yazılı yayında
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, yayın olarak hangi mücadele yöntemi vardır; baktığınız
zaman, hiçbir mücadele yöntemi yoktur. Medya açısından baktığınızda, yine yoktur. Böyle
bir milli mücadele davasında, \llusal basının ve görsel basının buradaki yerini
irdelediğinizde, neresinde olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Bütün bunlar, gerek yazılı ve gerek görsel anlamda, bu mücadele hareketliliğinin,
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bütünlük içerisinde, bütün hukukı altyapıları da yapılmak suretiyle, o mücadelenin içerisine
sokulmasından geçmektedir. Bunu, bu ülke yapabilecek güçtedir. Hükümet, bu kararlılık
içerisindedir. Meclisin bu konudaki desteği tamdır.
Onun için, münferit veya toplu olarak, ülkemizi rahatsız eden bu tip terörist
hareketlerin ve onun organizasyonlarının mücadelesinde, güvenlik güçlerinin, şu andaki
konumları itibariyle, bilgi, eğitim ve lojistik güçleri iyi seviyededir.
Dikkat edildiği zaman, Hizbullah terör örgütüyle verilen mücadele, büyük bir disiplin
içerisinde devam etmektedir. Yılların birikimi içerisindeki bu mücadeleyi, bir anda bitirmek
mümkün değildir.
O örgütün yanında, yine amaçları aynı paralelde olan, bölgeselolarak kurulmuş,
ülkenin değişik yerlerine yayılmış birtakım örgütler daha vardır. Bunların da takibi, güvenlik
güçleri tarafından yapılmaktadır.
Bütün bu örgütlere baktığınız zaman, bunun altında, egemen güç olma arzuları,
egemen güç olma arzularının içerisinde, ekonomik güce ulaşma arzuları vardır.
Bunlarla mücadele yapılırken, biz, kaynaklarının yok edilmesi açısından kendi
kendimizi yargıladığımızda, halkımızın önünü açmak için ne yaptığımız şeklinde soru
sorduğumuzda, halkımızın önünün açılması için sadece söylemden başka hiçbir şey
yapmadığımız ve bu konuda da, yılların içerisinde, halkı, adeta, köşelerde tuzak şeklinde
bekleyen menfaat güçlerinin eline teslim ettiğimiz bir gerçektir. Bu menfaat gücü, solda ve
sağda, her türlü cehaletin içerisinde kendine yer bulmuş ve bu, büyük bir süratle de yine
devam etmektedir. Onun için, bu topyekun mücadele de, bu tip işlerden asla ve asla siyası
bir çıkar gözetmeksizin, mücadeleyi hep beraber sürdürmekten ve bu mücadele içerisinde
halkımızın'önünü açmaktan geçmektedir.
Biz ne yapabiliriz? Bakıldı!:jı zaman, ülkemizde insanlarımız, inanç açısından büyük
bir boşluk içerisindedirier; sadece Islamı açıdan değil... Bu ülkenin temel yapısını oluşturan,
toprağa bağımlı, orada yaşayan insanlarımız, fakirliklerinden kaynaklanan tuzak içerisinde,
misyoner hareketlerinin kucağına süratle itilme içerisindedir. Bu, büyük bir tehlike olarak
önümüze gelmektedir. Bu konuda, mutlak surette, din eğitimi açısından, bu ülkenin
evlatlarının en iyi şekilde eğitilmesinde ve bununla beraber, bu eğitimi verecek olan
imamların, vaizlerin, öğretmenlerin bu şekilde eğitilmesinde fayda vardır. (Alkışlar)
Klasik anlamda yaklaştığınızda, din eğitimi sadece camiierde verilir söylemi
gelmektedir. Oysa cemiyet içerisinde, eğitimin yeri, zamanı ve mekanı yoktur. Bizlerin
yetiştirip oraya kendilerini görevlendirdiğimiz insanlar eksik bilgilerlE? yetiştirdiği için ve bin
yıldan beri gelen anlayış içerisindeki Türk devletlerinin yönetiminde Islamı yaklaşımın, ordu
devlet yönetimi içerisinde gelen bir anlayış içerisinde olduğu için, Fatih Sultan Mehmet
Han'dan sonra, bu eğitim anlayışındaki felsefi eğitimineğitimden kalkmasından sonra,
ülkedeki muhakeme hareketliliğinin giderek yok noktasına geldiği bir ortamda, ülkenin
bütün her tarafında, buna susamış insanlarımıza, bu eğitime susamış insanlarımıza cevap
verecek hareketliliği mutlak surette devreye sokmamız gerekmektedir.
içişleri Bakanlığı olarak, bir taraftan, bu eğitim çalışmasını aktif olarak vilayetlerde
yapmak için altyapı çalışmalarını yaparken, bunun yanında, ilkokul düzeyindeki
öğretmenlerimizin en iyi şekilde aktif hale gelebilmesi için, bugünkü teknolojiyi öğrenip
evlatlarımıza öğretmesi açısından, güneydoğu ve doğu illerimizde öncelikle başlatarak
devreye sokacağımız teknolojik eğitim çalışması vardır ve önümüzdeki günlerde orada
devreye sokuıa:caktır. Böylece, öğretmenlerimiz ilk önce eğitilecek, ondan sonra, oradaki
evlatlarımızı eğitecektir; bu kafi midir; asla değildir. Bir seferberlik anlayışı içerisinde, her
konudaki halkımızı süratle eğitmemiz gerekmektedir; bu, o kadar pahalı bir şey de değildir.
Ülkemizdeki bütün dinamik güçler bunları yapmaya hazırdır. Üniversitelerimizde, sokak
aralarında yetişmiş dinamik güçlerimiz vardır; ama, bunu halk Iisanıyla anlatacak ve sivil
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toplum örgütü olarak adlandırdığımız o örgütleri, sadece insan hakkı açısından değil,
insanların haysiyetlerini ayaklar altına alan, haysiyetlerini yukarıya çıkaracak haklar
açısından öevreye sokmamız gerekmektedir. (MHP sıralarından alkışlar)
insan hakkını, sadece, karakoıda işkence olarak adlandırırsak hataya düşmüş
oluruz. Halkın bize vermiş olduğu iradeyi, eğer, ülke ve millet adına kullanmazsak, o da bir
insan hakkı ihlalidir. Onun için, insan hakkını, bu milletin hakkını, nasıl verileceğini; insan
hakkının sadec~ ve sadece güvenlik güçlerinin uyguladığı bir ihlalden gibi dikkatlerinizi o
yöne çekerseniz yanlışlık yapmış oluruz. Biz, Bakanlık olarak, işkenceye kökünden karşıyız.
Ancak, devletin bu kurumlarının bu tip olaylardan süratle arındırılması için, onun önünde
delilden suça giden hukuki altyapının onlara teslim edilmesi gerekmektedir. Yüce Meclis,
geçtiğimi~ yıl, böyle bir yetkiyi güvenlik güçlerine bir bölümüyle vermiştir. Bu, kiHi midir;
değildir. Onümüzdeki günlerde, hazırlamış olduğumuz yasa tasarılarını sizlerin gündemine
getirip sizlere arz edeceğiz. Bütün bu olaylar kafi midir? Güvenlik güçlerinin en iyi şekilde
eğitilmesi gerekmektedir. Yasa tasarısı, Plan ve Bütçe.Komisyonundadır; onun da, süratle
buraya gelmesi gerekmektedir.
Bütün bunlar üst üste konulduğunda görülecektir ki, bu ülkenin bu işler için
görevlendiriimiş insanları, kendi insanının en iyi şekilde güvenliğini sağlamak, bunun
yanında da ekonomik gücünü artırmak için öncü kuvvet olacaklardır. Ben inanıyorum ki,
Yüce Meclis, geçmişten beri yığılarak gelen bu tip aksaklıkları, bir yok edici anlayış
içerisinde değil, bunu iyileştirici bir anlayış içerisinde ve davranışıyla eyleme sokarsa, kendi
altındaki hiyerarşik yapı içerisindeki görevlilerini de o davranış içerisine çeker; çünkü,
kanun hakimiyetini hakim kılmak için, kanunların vermiş olduğu yetkileri, mutlak surette
siyasi irade ·de aynı çerçevede kullanmak mecburiyetindedir. Eğer Ceza Muhakemeleri
Usulü Yasası "bir suça mahallindeki yetkili makamlar nezdinde el konulur ve takibat yapılır"
amir hükmünü getirmişse, mutlak surette ona riayet edilmesi gerekmektedir; çünkü, bizler,
davranışlarımızla, söylemlerimizle, hareketlerimizle, kanun hakimiyetini hakim kılmamız
için, öncü olarak bu hareketi yapmak mecburiyetindeyiz. Haklarımızı ve sosyal çıkarlarımızı
bir tarafa bırakarak, belli bir süre için de olsa, yılların içerisinde yozlaşan bu sistemi aktif bir
sisteme getirmemiz lazım. insanlarımız kavga istemiyorlar. insanlarımız, sadece ve sadece,
camlardan güvendiği bir ortam için, kapısına adımını attığı zaman güvenli bir ortam
istiyorlar. Bu güvenli ortam içerisinde de evine bir avuç ekmek getirebilmek için güvenli bir
iş istiyorlar. Halkın bizden fazla bir isteği yok. Bütün bu istekleri, bu ülkenin insanları olarak,
bu iradenin bize teslim edildiği bu Yüce Meclis olarak yapabilecek güçteyiz. Yeter ki, bu
gücün, iyileştirilen bir sistem içerisinde, devam eden bir süreç içerisinde, bürokrasisinden,
siyasetçisinden, bir bütünlük içerisinde, bu desteğin verilmesi gerekmektedir.
Ben, terörle ilgili bu konuyu gündeme getiren sayın milletvekilimize bundan dolayı
. teşekkür ediyorum.
Şu bilinsin ki, içişleri Bakanlığı, terörle mücadelede sadece fiziki anlamda teröristi
yok eden bir anlayış içerisinde değil, bütün, sosyolojik, ekonomik, eğitim ve kültürel
altyapısıyla inceleyen, onu eyleme sokan bir yapıyı hayata geçiren bir çalışma içerisindedir.
Bu bütünlüğü de sağlamak için, Bakanlıkta daha dün kurduğumuz Yüksek Teknoloji Birimi,
bütün teknolojik yapıyı bir bütünlük içerisinde, teknolojinin vermiş olduğu bütün imkanları
da bir disiplin içerisinde eyleme sokan bir anlayışı da devreye sokacaktır.
Şunu bilin ki, yıllar içerisinde, bürokrasinin içerisindeki teknolojik mezarlık, sizlerin
vermiş olduğuiradeyle alınıp oraya donanım şeklinde getirilmiş olan mezarlık, şu anda,
kullanılamaz bir duruma gelmiştir. Bütün bu sistemlerin, bir bütünlük içerisinde, gerek
hukuki altyapısıyla gerek düşünce altyapısıyla mutlak suretle devreye sokulması
gerekmektedir.
Onun için -daha önce de ifade ettiğim gibi- bu mücadele tek başına olacak bir
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mücadele değildir. Bu mücadele topyekün olmak mecburiyetindedir ve bu mücadeleden
asla ve asla hiçbir siyası irade menfaat sağlamamalıdır. Bu mücadele söylemsiz; fakat,
uygulamalı olmalıdır. Onun iç1n, sizin desteğiniz Bakanlığımızda devam ettiği sürece, bizim
gücümüz sizden aldığı güçle, aynı şekilde, benden alt kademeye kadar başlayan bir sistem
içerisinde, o disiplin içerisinde devam edecektir.
Ben, bu terörle mücadelede, yıllardan beri süregelen bu mücadelede hayatlarını
kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta kalan gazilerimize sağlık diliyorum. Bu
mücadeleye destek veren Yüce Meclisimizin değerli üyelerini saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakanım, çok teşekkür ederiz.
Gündemdışı üçüncü söz, muz üreticilerinin sorunları hakkında
Milletvekili Cengiz Aydoğan'a aittir.
Sayın Aydoğan, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

söz isteyen Antalya

CENGiZ AYDOGAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muz
üreticilerinin sorunlarını aktarmak üzere söz almış bulunuyorum: Yüce Meclisi ve değerli
dinleyenleri saygıyla selamlıyorum.
Bugün, muz, yurdumuzda, sadece Akdeniz Bölgesinde Alanya, Gazipaşa, Anamur
ve Bozyazı sahil şeridinden üretilmekte, yaklaşık 25 000 dekarlık bir tarım alanından 70
000-80 000 ton ürün alınmaktadır. Yurt genelindeki tüketim ise 200 000 ton civarındadır.
Ekim, bakım, üretim, pazarlama safhalarında yaklaşık 250 000 kişiye istihdam yaratılmakta,
dolayısıyla, yurt ekonomisine büyük katkıda bulunulmaktadır.
Muz, narin bir bitkidir; özel bakım ve itina ister. Muz üretimi ise zahmetli, hassasiyet,
büyük masraf ve emek isteyen zor bir iştir. Bunların yanı sıra, devletin destekleme alımı
yoktur, taban fiyat uygulaması yoktur, teşvik yoktur, kredi ve s.igorta imkanları kısıtlıdır. Kredi
faizleri yüksektir, çiftçi borcunu ödeyemeyecek durumdadır. Ilaç, gübre, akaryakıt, elektrik,
su temini, işçilik ve sair masrafları sürekli artarken, ürün satışı fiyatları yıllardır yerinde
saymakta, çiftçi, yüksek enflasyon karşısında mağdur olmaktadır.
Muz ithalatının serbest bırakılmasıyla ortaya çıkan durumu, ister istemez kabullenen
mütevekkil muz çiftçileri, Akdeniz Muzcular Demeğini kurarak, rekabet ortamına kendilerini
hazırlamaya çalıştılar; verimi ve kaliteyi artırdılar; Alanya-Gazipaşa-Anamur muzunu, AGA
muz markasıyla, ithal muzla rekabet edecek konuma ve kaliteye ulaştırdılar. Bugün, AGA
muzun kokusuj tadı, lezzeti, ithal muzdan kesinlikle üstün, buna mukabil fiyatı da daha
ucuzdur. 200-300 bin Türk Lirasına yerli muz satılırken -ki, neredeyse, bu fiyat üretim
maliyeti bedelidir- ithal muz 800-900 bin Türk Lirasına satılmaktadır. Yani, ithalatla, halka
daha ucuza muz yedirme idiası, en azından, bugün için askıda kalmaktadır.
Yerli muz üreticilerinin bir türlü anlayamadıkları önemli bir husus vardır; bu husus
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bakanımızdan, bu tasarı üzerinde,
Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının ilgili gruplarının müşterek
çalışarak, bu çalışma neticesinde, acaba her üç harp okulumuzun da, başların.da
birer profesör akademik kariyerine sahip tuğgeneral rütbesinde dekana bağlı
fakülteler niteliğinde ve Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları olarak, karargahı
Ankara'da olan ve bir korgeneralin komutanlığı altında müşterek bir karargaha
bağlı olmalarının fayda ve mahzurlarının araştırılmasını istirham etsek, sanırım,
araştırılması gereken önemli bir konudur. halen Amerika Birleşik Devletleri harp
okulları, yani west point denen harp oku!ları, böyle bir kuruluş içerisinde
bulunmaktadırlar.
Bu düşünce ve temennilerle, tasarının Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve
milletimize hayırlı olması temennIl?iyle Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım.

..

(Alkışlar)

ifade

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arı.
Gruplar adına ikinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini
edecek olan, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir.
Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 20 dakika efendim.

MHP GRUBU ADıNA MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan,
milletvekilleri; 380 sıra sayılı Harp Okulları Kanunu Tasarısı hakkında,
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşmamı yapmak üzere huzurlanızda
bulunuyorum; hepinizi, Partim ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum.
.
'Oeğerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Harp Okulları Kanunu Tasarısı,
Türk Silahlı' KuVVetleri harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri
belirleml3I<:"harp okullarının teşkilatlanmasını; görev ve sorumluluklarını; eğitim,
öğretiıii;'''araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları
düzenlemektedir.
Harp okulları, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu
olup, kuvvet komutanlıklarının kuruluşunda, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı
ve askerı değerlere haiz muvazzaf subay yetiştiren, lisans ve lisans üstü düzeyde
eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel
özerkfiğe sahip yökseköğretim kurumlarıdır.
Değerli milletvekilleri, Kara Harp Okulu, orduyu yönetecek subayların
modern eğitim usulleriyle yetişmesi maksadıyla 1834 yılında kurulmuştur.
Kurulduğu tarihten bu yana kahramanlıkları ve hizmetleriyle tarihe geçmiş çok
sayıda komutan ve devlet adamı yetiştirmiştir. Başta büyük önder Atatürk olmak
değerli
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üzere, ülkemizi işgalden kurtaran orduların komutanları ve Türkiye Cumhuriyetini
kuran kadroların büyük bir kısmı Harp Okulunda öğrenim görmüş büyüklerimizdir.
Kara Harp Okulu, dün olduğu gibi, bugün de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
gelecekteki komutanlarını yetiştirmek gibi sorumluluk isteyen onur verici bir görevi
üstlenmiş bulunmaktadır. Kara Harp okulu, askerı ve genel kültürü kazandırmaya
yönelik, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim vermektedir.
Kara Harp Okulundan mezun olan her subaya, piyade takım komutanı
düzeyinde sevk ve idare yeteneği kazandırılmakta ve sistem mühendisliği bilim
dalında lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Değerli milletvekilleri, Deniz Harp Okulu ise, 1773 yılında Kaptan-ı Derya,
Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından Kasımpaşa Tersanesinde kurulmuştur.
17Ş4'te Mühendishane-i Bahri-i Hurnayun adını almıştır. Tanzimat devri, okulun
ö'ğ'retim ve eğitimine çağdaş yenilikler getirmiş, okulun adı Mekteb-i Bahriye-i
Şahane olarak değiştirilmiştir.
1851 'de Heybeliada'ya nakledilen Mekteb-i Bahriye-i Şahane, '1928
yılından itibaren Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi adı altında eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdürmüştür.
Deniz Harp Okulu, değişen ve gelişen teknolojiye paralelolarak Tuzla'da
inşa edilen modern tesislerine 1985 yılında taşınmış ve eğitim öğretim
faaliyetlerine halen burada devam etmektedir.
Deniz Harp Okulu, Türk Deniz Kuvvetlerine deniz subayı yetiştiren ve
denizcilikle ilgili lisans düzeyinde öğrenim yapan Deniz Kuvvetlerine bağlı yatılı bir
askerı yüksekokuldur.
1974-1975 öğretim ve eğitim yılından itibaren, Bilim Dalı Programıyla
öğrenim süresi dört yıla çıkarılan Deniz Harp Okulunun amacı, ülkemizin ihtiyaç
duyduğu deniz subayını yetiştirmektir.
Deniz Harp Okulu mezunlarından, mezuniyet not ortalamaları belli barajın
üstünde olanlardan sınavları başaranlar, yurt dışında yüksek lisans eğitimine
gönderilmektedir.
Deniz Harp Okulunda, öğrenciler, ilgi alanlarına göre, maket, gemi,
satranç, sinema, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, sualtı sporları, elektrik-elektronik,
bilgisayar, meteoroloji, gemicilik gibi eğitsel kol çalışmalarına iştirak etmektedirler.
,Qeğerli milletvekilleri, Hava Harp Okulunun önemi ve etkinliği 'de
başlangkından itibaren değerlendirilmiş ve 1912 yılında, Hava Harp Okulunun,
bugün, bulundLığ'u bölgede, "Hava Okulu" adıyla ilk havacılık eğitim kurumu
açllmtŞti\l:·t: ı :,·.

.

. B){ dizi aşamalar geçiren ve yer değiştiren Hava Okulunda, önceleri Kara
Harp Okulu mezunu subaylar, uçucu olmak üzere, eğitilmişler ve daha sonra bu
subaylar, Türk Hava Kuvvetlerine geçmişlerdir. .
Türk Hava Kuvvetleri kendi personelini yetiştirdiği Hava Harp Okulu, 1951
yılında, Eskişehif'de ~çılmıştır. 30 Ağustos 1953'te ilk mezunlarını veren Hava Harp
Okulu, 1954 yılında, Izmif'e taşınmıştır.
Hava Harp Okulu, 1967 yılında, Türk havacılığının doğduğu IstanbulYeşilköy'de, bugün, içinde bulunduğu tesislere taşınmıştır. Bu gelişmeler
doğrultusunda, iki yılolan hava Harp Okulu eğitim-öğretim süresi, 1969 yılında üç
yıla çıkarılmış, 1974 yılında ise, dört yıllık lisan eğitimine geçilmiştir.
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Değerli milletvekilleri, Hava Harp Okulunun amacı ise, askerliğin
gerektirdiği önderlik niteliklerini öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlaken,
fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip ve Atatürk ilkeleri
doğrultusunda kavrama ve izleme yeteneğine sahip, lisans düzeyinde öğrenim
görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir.
Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, harp okullarının amacı, Türk Silahlı

Kuvvetleri Iç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli
niteliklere sahip liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikı yeteneğe sahip, ilgili kuvvet
komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve
öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının
ihtiyaç duyması halinde, lisansüstü eğitim ve öğretim sağlamaktır.
,
Değerli milletvekilleri, Harp qkulları, lise eğitiminden sonra askerlikle ilgili
fen ve sosyal bilimlerde, teknik ve akademik yüksek eğitim yapan ve Türk
Ordusuna sürekli muvazzaf subay yetiştirmek için kurulmuş yüksek kültür ve eğitim
müesselerindendir.
.
Teknolojide sürekli gelişim, kendisini harp ve muharebe alanlarında da
hissettirmekte, harp silah ve vasıtalarının değişmesiyle birlikte, savaş tekniği de
gelişmektedir. Dolayısıyla, eğitim müesseselerini de teknoloji ve bilim çağına
uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gerektiğine inanılmaktadır. içinde
bulunduğumuz çağın teknoloji ve iletişim çağı olması, gerek bilim ve teknolojide
gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında,
günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenen
uygulamalar, fen ve teknik alanda kendisini yetiştirmiş ve deneyime ulaşmış askerı
personele olan ihtiyacı artırmaktadır.
.
Günümüzde muharebe sahasında görevalacak muvazzaf subayların bu
niteliklere sahip olabilmeleri, Harp Okullarının eğitim ve öğretim programlarının
fen, matematik ve teknik ağırlıklı olmasını ve aynı zamanda, mevcut uygulamadan
farklı olarak, üniversitelere eşdeğer bilimsel dal programlarının uygulanmasını da
zorunlu kılmaktadır. Bu uygulamayla, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip
edilerek, bunlardan yararlanılmasının, keza, eğitim-öğretim programlarının da
yenilenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Değerli milletvekilleri, halen, yürürlükte bulunan 4.8.1971 tarihli ve 1462
sayılı Harp Okulları Kanunu, Harp Okullarınının kuruluş ve görevleri, giriş şartları,
öğretim.'. ve .eğitim süresi, okuldan çıkarılma, Harp Okulu öğretmenleri,
öğrencilerinin' 'ihtiyaçları, öğretim üyelerinin ücretleri ve yönetmelikle
düzenleh'9cek konular hakkında hükümler içermektedir. Söz konusu kanunun 2 nci
maddesifide Harp Okullarının görevinin Silahlı Kuvvetlerin taktik, teknik ve idarı
faaliyetlerini yeterlikle uygulayacak askerı disipline, bilim ve beden yeteneklerine,
askerı ve genel kültüre sahip, lisans düzeyinde ve müteakip saflarda ihtisas
öğretim ve eğitimini takip edebilecek nitelikte muazzaf subay yetiştirmek olduğu
belirtilmektedir; ancak, bu hükme rağmen, harp okulları mevcut eğitim programları
ve yapılanması itibariyle gerçek anlamda üniversitelere eşdeğer lisans eğitimi
verememektedirler.
Harp okullarındaki eğitim-öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal
programlarına eşdeğer olmaması nedeniyle, harp okulları mezunu subaylara
verilen lisans diploması, sadece askerı alanda geçerli olabilmiş; bu nedenle, harp
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okulları mezunları, birbuçuk yıl kadar lisans tamamlama eğitimine tabi tutulma
zorunluluğuyla karşılaşmışlardır.
Bu bakımdan, harp okullarından Temel Bilimler, Mühendislik ve Sosyal
Bilim dallarından birinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlayacak ve bu
eğitim ve öğretimin yapılmasında, planlanmasında, programlanmasında ve
düzenlenmesinde ana ilkeleri de belirleyecek şekilde yasal düzenlemeye
gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.
Değerli milletvekilleri, belirtilen nedenlerle, teknoloji ve bilim alanındaki
son gelişmeler karşısında mevcut Harp Okulları Kanununun artık, günümüz
ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği düşünüldüğünden, anılan kanun yerine
geçmek üzere, hazırlanan bu tasarıda harp okullarının amacı, bu okullarda
yap.ılacak eğitim-öğretim esasları, h~rp okullarının teşkilatı ve görevleri; yönetim

elemanlarının görevleri, akademik unvanları kazanmaları, atanmaları, çalışma
esasları, yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmeleri, özlük haklarıyla, harp

okullarına giriş şartları ve okuldan çıkarılma gibi konularda günüm'üzün
ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda ayrıntılı hükümlere yer verilmekte ve aynı
zamanda, harp okulları na bilimsel özerklik kazandırmaktadır.
Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, harp okullarımızın vizyonu, daima
dünyanın en iyi ilk üç harp okulu arasında bulunmak olarak belirlenmiştir. Tüm
personeliyle bu hedefe ulaşmanın heyecanı ve gayreti içerisinde olan. harp
okullarının, vizyonunda öngörülen bu hedefi gerçekleştirmesi ve devam

ettirebilmesi bakımından en önemli ihtiyacı, güncelliğini yitirmiş olan Harp Okulları
Kanunu yerine, Yüce Meclisimizde görüşülmekte olan bu kanun tasarısının,
tasviplerinizle, bir an evvel yasalaşmasıdır.
.
Konuşmama son verirken, Partim ve şahsım adına, bu kanun tasarısının
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Milletine hayırlı olmasını diliyorum. Bu bağlamda,
aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (MHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya.
Gruplar adına üçüncü söz, Demokratik Sol Parti

Grubunun
edecek olan Zonguldak Milletvekili Sayın Ömer Üstünkol'a aittir.
Buyurun Sayın ÜstünkoL. (DSP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika efendim.

görüşlerini

ifade

DSP GRUBU ADıNA ÖMER ÜSTÜNKOL (Zonguldak) - Sayın Başkan,
milletvekilleri; bugün, 380 sıra sayısıyla gündeme gelen Harp Okulları
Kanunu. Tasarısı hakkındaki görüşlerimizi belirtmek üzere, Demokratik Sol Parti
Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi Grubum ve
değerli

şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Harp okulları, kurulduğu 1971 yılında beri, Türk ordusunun muvazzaf
ihtiyacını karşılayan ve bugüne değin gerek Kara gerek Hava ve gerekse
Kuvvetlerimize binlerce subay kazandıran güzide öğretim kurumlarıdır.
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Sayın

Mehmet Kaya'da; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADıNA MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Kuzeyden Keşif Harekatı hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına
konuşmamı yapmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi Partim ve şahsım adına
saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, 1991 yılında yaşanan Körfez Savaşı, Ortadoğu'da güvenliği
iyice sarsmıştır. Bu savaş, Ortadoğu devletlerinin birbirine olan güvenini sarsarken,
ekonomik güçlerinin de savaşa harcanmasına sebep olmuştur. Ayrıca, bölge ülkelerinin de
mağdur duruma düşmesini sağlamıştır.
Ortadoğu'daki bu savaşları bahane bilen bazı ülkeler, bölgeye belirli aralıklarla,
devamlı kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etme imkanını yakalamışlardır. Bazı
ülkeler, Ortadoğu'ya müdahalelerinde, ikili ilişkiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek,
Ortadoğu'da etkisi olan ülkelerin etkisini azaltmak, en azından sınırlamak ve Ortadoğu
petrollerinin kontrolünü ellerinde tutmak gibi amaçları gözetmişlerdir.
Kuzeyden Keşif Harekatı, bildiğiniz gibi, 1991 yılındaki Birleşmiş Milletler
Kararından sonra, Çekiç Güç olarak faaliyet gösteren Çokuluslu Gücün, daha sonra 31

Aralık

1996 tarihinde Kuzeyden KeşifHarekatı adı altında, her ne kadar işlevleri ve yapıları

aynı değilse de, bir anlamda Kuzey Irak'taki denetimleri sürdürmek maksadıyla yapılan
anlaşmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karar neticesinde başlayan ve
devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gündemimizde bulunan Çekiç Güç,
Kuzeyden Keşif Harekatı, işte bu Körfez harekatı sonucu oluşturulmuş bir kuruluştur.
Kuzeyden Keşif Harekatı, Birleşmiş Milletler adına görev yapan, kısmen siyası yönü olan
askerı bir güçtür. Türkiye tarafından, istenerek, ısrarlar üzerine, önce Türkiye'de
konuşlandırılmış ve daha sonra 36 ncı enlemin kuzeyine, yani Zaho'nun 40 kilometre
kuzeyindeki bir yere yerleştirilmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğimiz gibi, Körfez Savaşının ardından bir
güç başlamıştı. Yaklaşık olarak 500 000 insan bulunan bu göçte, gıda ihtiyaçlarının, çeşitli
barınma ihtiyaçlarının ve onlara ulaştırılacak yardımın güvenlik içerisinde yapılabilmesi için,
Türkiye'nin insiyatifiyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı ve "Çekiç Güç"
adını verdiğimiz güç oluşturuldu.

ilk olarak, 13 devletin 21 000 askeri, 30 devletin yapmış oldukları yardımları, bu
bölgede sınır boylarımıza yerleşmiş bulunan insanlara ulaştırdı. Bu yardımlar sonucunda,
Kuzey Irak'ta bir güvenlik bölgesi oluşturulmuş oldu.
Ayrıca, burada hasıl olan ortamdan sonra, bunu devam ettirebilmek, güvenlik
içerisinde bir Kuzey Irak oluşturmak ve 36 ncı paralelin kuzeyine hem havadan hem de
karadan gelebilecek tehlikeleri önlemek için yeniden bir oluşuma; yani, Çekiç Güç'ün ikinci
safhasına geçiimiş olundu.
Bu Çekiç Güç'te, o zaman, Türkiye de dahil olmak üzere, 6 devletin oluşturduğu 5
000 kişilik bir güç oluşturuldu. Burada, maksat, sınır güvenliğini sağlamak, ekonomik ve
sosyalolan olumsuzlukları gidermektL
Değerli milletvekilleri, Körfez Savaşı sonrasında yaşanan bu göç hareketinden,
bölge ülkelerinden en fazla Türkiye, ekonomik olarak sıkıntı çekti. Gelen mültecilerin
yerleştirilmesinde ve onların iaşelerinin sağlanmasında büyük sıkıntılar çekti.
Bunun önlenmesi amacıyla da, o günkü adıyla "Çekiç Güç" kurulmuş ve belli bir
süre devam etmiş oldu. Kuzeyden Keşif Harekatının amacı ise, Ortadoğu ve Kuzey Irak'ta
yaşanacak olası bir saldırıya karşı bölge insanlarına güvence sağlamak için, Huzur
Operasyonu lI'nin uygulama birliği oian küçük fakat etkili hava ve kara kuwetleriyle, bölgeyi
kontrol etmektL Bugünkü ismiyle Kuzeyden Keşif Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik
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Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve Irak'ın toprak bütünlüğünün
muhafaza edilmesine özen göstererek, bazı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla, sadece
keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı, bir hava harekatıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Körfez Savaşından sonra uzunca bir süre
geçmesine rağmen, Irak'ta olduğu söylenen biyolojik ve kimyasal silahların denetimi, halen,
tam olarak yapılamamıştır. Bildiğiniz gibi, bunun neticesinde, 1997 yılında, Irak'a karşı sıcak
harekatlar olmuş ve orada çeşitli bombalama eylemlerine girişilmişti. Demek ki, bir noktada,
Irak'taki sıcak çatışma ortamının ve düzensizliklerin, hala devam ettiğini kabul edebiliriz.
Değerli milletvekilleri, Kuzeyden Keşif Harekatında, Türkiye'nin denetim yetkisi
oldukça fazladır. Bu harekatı, tamamıyla Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşen bir harekat
olarak kabul edebiliriz. Türkiye'nin belirlediği ilke ve kuralları içeren harekat, kurallar ve
ilkeler belgesi çerçevesinde görevini yapmaktadır.
Değerli milletvekilleri, Kuzeyden Keşif Harekatı çerçevesindeki uçuşlar, tarafımızdan
belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Kuzeyden
Keşif Harekatı, kurallar ve ilkeler belgesi adını verdiğimiz ve harekata ilişkin teknik
düzenlemeleri içeren bir amir bölge yürürlüğe konulmuştur. Böylece, gerektiğinde, önleme
görevinin yerine getirilebilmesini, böylelikle keşif uçuşlarının öngörüldüğü biçimde
yürütülebilmesini ve görevli hava unsurlarının zarar görmemelerini teminen, ,kurallar ve
ilkeler belgesinde atıfta bulunulan angajman kuralları metninin müzakeresi tamamlanarak,
arzuladığımız şekilde uygulamaya konulmuştur ve devam etmektedir.
Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Kuzeyden Keşif Harekatı, bugün, sadece, hava
harekatı olarak görev yapmaktadır. Harekatın eşkomutanı bir Türk komutandır. Harekatta
tam uçuşlar, ilgili makamlarımızın izin ve kontrolü altında cereyan etmektedir. Harekattaki
her bir uçuşa bir Türk subay da katılmaktadır. Ayrıca, Türkiye'de, bu harekat bünyesinde,
Amerika Birleşik Devletleri, aşağı yukarı 1 300 personel ve 30'un üzerinde muharip uçağı
bulundurmakta, Ingiltere ise 200'ün üzerinde personel ve 7-8 muharip uçağı
bulundurmaktadır.
Değerli mi"etvekilleri,

bugün, Irak'ta durum ne olursa olsun, bir bölünme oluşursa,
bölge ülkelerinin hepsinin aleyhine gelişecek birçok durumlar oluşabilir ve neticede de,
Irak'a komşu bütün devletlerde de bölünmelere sebep olabilir. Bunu, özellikle, Irak'a sınır
olan ülkelerin kesinlikle bilmesi gerekmektedir; çünkü, bugün, birinde olanlar, yarın,
mutlaka, diğerinde de olacaktır. Burası sosyal bir bölgedir; sosyolojik olarak, fiziki olarak
kesin bir sınır çizmek mümkün değildir. Burada, tek çıkar yol, Irak ve komşularının birbirinin
toprak bütünlüklerine, kültürel yapılarına, devlet ve idare şekillerine saygılı olmaları,
birbirinin içişlerine karışmamaları temel bir prensip olarak kabul edilip ve de
uygulanmalıdır. Batılı devletler, Kuzey Irak'taki olaylar ve belirsizliklerden kesinlikle
vazgeçmeli ve uluslararası güvence altına alınmış Anadolu, Kuzey Irak, Bağdat ve Basra
hattını sağlamak için, Irak'ı, toprak bütünlüğüyle, yeniden, dünya devletleri topluluğuna
almak için gayret sarf etmelidirler.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ortadoğu'daki olayların başında, Kuzey Irak
olaylarının geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Kuzey Irak olayları, ülkemizi de, doğrudan, her
boyutuyla yakından ilgilendiren olaylardır. Kuzey Irak, Türkiye Cumhuriyetinin sıcak karnı
durumunda bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye, bildiğiniz gibi, Kafkaslarda,Kuzey Irak'ta ve
Balkanlardaki olaylar çerçevesinde, üç hassas bölge ortasında bulunan bir devlettir.
Bunlardan Kuzey Irak, bildiğimiz gibi, bu üç hassas bölgenin hemen hemen en önemlisidir;
çünkü, en hassas bölge burasıdır.
Kuzey Irak'taki gelişmeler karşısında Batılı ve Ortadoğulu Ülkelerin düşünce ve
davranışları ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Irak politikası açıktır. Bunları,
tekrar, şöylece sıralayabiliriz:
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- Birincisi, Irak toprak bütünlüğünün korunması,
I.~incisi, Kuzey Irak'taki Türkmenlerin haklarının korunması,
Uçüncüsü ise, Türkiye Cumhuriyetinin bölgedeki güvenliğinin ve ekonomik
çıkarlarının sağlanmış olmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, bu politikasıyla, Ortadoğu ve daha önce Mezopotamya'da
ve medeniyetler silsilesinin bir devamı olduğunu da bu çalışmalarıyla
gösterecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Irak'ın toprak
bütünlüğüne saygı göstermekteyiz; fakat, bazı Batılı ülkeler, Irak'ın toprak bütünlüğünü
kendi çıkarları doğrultusunda tartışma konusu yapabilmektedirler. Türkiye, Irak'ın toprak
bütünlüğünün tartışmasız sağlanmasını, Irak'ta demokratik bir ortamın oluşmasını, Kuzey
Irak'ta yaşayanların, oluşacak bu demokratik ortam içerisinde yerlerini almasını
istemektedir.
-Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yukarıdaki durumların
oluşması için biraz daha zaman gerektiğini düşünmekteyiz. Bu zaman içerisinde, Kuzey
Irak'taki olayların olumlu yönde gelişmesi ve sükunete kavuşması gerekmektedir.
Bu nedeı:ılerle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Kuzeyden Keşif Harekatının görev
süresinin bir süre daha uzatılmasının bölge için uygun olacağına inanmaktayız.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun
Yüce Meclisini, tekrar, saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Kaya, teşekkür ederim.
kurulmuş uygarlıklar
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elden geçirilip yeniden düzenlenmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Zaten, gelişen ve değişen
teknolojinin getirdiği birkısım gerekler de, daha evvelden yapılmış olan birkısım projelerin,
programların veya planların yeniden gözden geçirilmesini de gerektiriyor.
O halde, yapılması gereken şey ne: Ben, bu konuya, Sanayi Ticaret Bakanımızın -bir
kanun görüşmesi sırasında- dikkatini çekmiş ve özellikle desteğini aramıştım "takip
edeceğim" demişti, hiçbir sonuç alamadık. Yine, ulaştırmayla ilgili olması sebebiyle, Sayın
Ulaştırma Bakanımıza bir soru önergesi vermiştim "konu bizi ilgilendirmiyor, Millı Savunma
Bakanlığını ilgilendiriyor" demişti ve oradan da böyle bir cevap almıştım. Sonra, Millı
Savunma Bakanlığına, keza, aynı şekilde, konuyla ilgili bir soru önergesi verdim,.. yine bu
konunun çözümlenemediğini gördüm. Ayrıca, Sayın Başbakan Yardımcısı Ozkan'a,
tamamen iyi niyetle, özellikle bu konuya çözüm getirilsin diye bir no~. şeklinde intikal
ettirdim. Kendisi, konunun üzerinde hassasiyetle duracağını ifade etmişti. Umit ediyorum ki,
bu konunun Başbakanlıkta ve Başbakanlığın koordinesinde çözümlenmesi bir an evvel
gerçekleşir; çünkü, sadece bir kuruluşu ilgilendirmiyor, Başbakanlığın koordinesine ihtiyaç
var. Başbakanlığın koordinesiyle birlikte, özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum, Mill1
Savunma Bakanlığını, yerel yönetimleri, özel şirketleri, kamu kurum ve kuruluşların hepsini
ilgilendiren bu konunun, ancak Genelkurmay Başkanlığımızın da bilgisi, koordinesi ve
dahliyle çözülebileceği inancını taşıyorum.
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Türkiye, Ortadoğu, Irak ve Kuzey Irak
hakkında söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir.
Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye,
Irak ve Kuzey Irak hakkında gündemdışı konuşma yapmak üzere söz almış
bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Irak, 1932'den bu yana bağımsız
devletler ve Birleşmiş Milletler kayıt ve gruplarında yer alan bir Ortadoğu ülkesidir. Irak,
geçen bu 70 seneye yakın bir zaman içerisinde, ne farklı olan sosyal yapısını ne de etnik ve
dinsel farklılıkları giderebiimiştir. Hatta, Irak, kendi içinden kaynaklanan bu nedenlerle,
dışarıdan bölge ülkelerinin ve diğer dünya devletlerinin Irak üzerindeki gaye, emel ve
yaptırımlarından dolayı da toprak bütünlüğünü kendi güvencesi altına alamamıştır.
Bunun ana sebebini ise, Irak'ın kuzeyinde ve güneyinde yaşayanların sosyal,
kültürel ve Islamı mezhep farklılıklarının olduğunu söyleyebiliriz. Irak, birlik ve beraberliğini
kurabilmesi için kuzeyindeki ve güneyindeki kültürel ve mezhepsel farklılıkları gidermesi,
hiç değilse gideremezse bile, bir orta yolunu bulması gerekmektedir. Buradan da anlaşılıyor
ki, Irak'ta ana sorun hala daha Irak ulusu tam olarak oluşamamıştır.
. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak'ta durum ne olursa olsun, bir bölünme
olursa, bölge ülkelerinin hepsinin aleyhine gelişecek birçok durumlar oluşturur ve neticede
de Irak'a komşu bütün devletlerde de bölünmelere sebep olur. Bunu, özellikle Irak'a sınır
olan ülkelerin kesinlikle bilmesi gerekmektedir. Çünkü, bugün birinde olanlar yarın mutlaka
diğerinde de oluşacaktır. Burada tek çare yol, Irak ve komşularının, birbirinin toprak
bütünlüklerine, kültürel yapılarına, devlet ve idare şekillerine saygılı olmaları, birbirinin iç
işlerine karışmamaları temel bir prensip olarak kabul edilip ve de uygulanmalıdır. Bunun
aksisi hepsinin aleyhine olacak bir durumdur.
Değerli milletvekilleri, Batılı devletler, Irak'taki sosyal, kültürel ve mezhepsel ve hatta
Ortadoğu,
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bölgede bazı grupların milliyetçilik ruhlarını uyandırarak kendi çıkarları doğrultusunda
desteklemektedirler. Bu destek ise bölgede yeni bir devlet kurma altyapısını da hazırlar
görünümündedir. Batılı devletler amaçlarının her ne kadar bir devlet kurulmasını
desteklemek olmadığını söyleseler de, bu söylediklerinin yaptıklarıyla çelişkili olduğu ve
hatta doğru olmadığını da söylemek mümkündür. Batılı devletler, Ortadoğu'da bazı lider ve
devlet adamlarının ve rejimierinin gitmesini ister gibi görünmelerine rağmen, gitmelerini
istemez gibi de davranmaktadırlar. Bu çelişki de ister istemez bazı düşünceleri akıllara
getirmektedir. Bu bağlamda Batılı demokrasi savunucusu devletlerin, bazı Ortadoğu
ülkelerinde demokrasinin gelişmesini ve yerleşmesini isteyip istemediklerini de
belirsizleştirdiğini söyleyebiliriz. Burada belirsizliğin nedenini de Ortadoğu'daki lider ve
rejimierin, Batılı devletlerin Ortadoğu'daki devletlere müdahale etme ve etkin olma
imkanlarını sağlamalarında yattığını söyleyebiliriz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Batılı devletler, Kuzey Irak'taki olaylar
ve belirsizliklerden kesinlikle vazgeçmeli ve uluslararası güvence altına alınmış Anadolu,
Kuzey Irak, Bağdat ve Basra hattını sağlamak için, Irak'ı, toprak bütünlüğüyle yeniden
yeniden dünya devletleri topluluğuna almak için gayret sarf etmelidirler. Ortadoğu'da,
coğraff ve inanç yönünden ortak yönleri olan milletler, birbirleriyle belirli ortak birleşme
noktalarını bulmadıkça, Ortadoğu ülkeleri, Batılı ülkelerin oyuncağı olmaya da devam·
edecektir. Şunu da bilmek gerekir ki, Ortadoğu'da barış olmadıkça bölge ve dünya
devletlerinde de barış olmayacaktır. Ortadoğu'da barış demek dünyada barış demektir.
Çünkü, Ortadoğu, dünyanın coğraff olarak ortası sayılabilecek bir yerdir; inanç merkezidir,
enerji merkezidir, tüm dünya yollarının kesiştiği ve geçtiği bir ortak noktadır.
Değerli milletvekilleri, Ortadoğu'daki olayların başında da Kuzey Irak olaylarının
geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Kuzey Irak olayları, ülkemizi de, doğrudan, her boyutta,
yakından ilgilendiren bir olaydır. Buna göre ise, Kuzey Irak'taki gelişmeler Dışişleri
Bakanlığımızca çok yakından takip edilmeli, gündemden düşürülmemeli, hatta ve hatta,
gelişmelerin tüm boyutları hakkında kamuoyu sürekli olarak bilgi çağının gereği
doğrultusunda bilgilendirilmelidir. Çünkü, Kuzey Irak, Türkiye Cumhuriyetinin, sıcak karnı
durumunda bir coğrafyaya sahiptir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki olumlu ve
olumsuz bütün olayları değerlendirecek, Kuzey Irak'taki Türkmen ve diğer grupları dinleyip
sorunlarını çözecek bir güçtedir. Bu bağlamda, Kuzey Irak'taki gruplar da bilmelidirler ki,
kendilerinin gerçek dostu, dertlerini anlatacakları ve çalacakları gerçek kapı, Türkiye
kapısıdır; ancak, çalacakları kapı Türkiye'yi atlayarak, Avrupa'da, Amerika'da, New York'ta
yeni kapılar aramalarının, bölge gerçeklerini görmemek ve anlamamak anlamına geldiğini
de bilmelerinde yarar vardır diyorum.
Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'taki gelişmeler, Batılı ve Ortadoğulu ülkelerin
düşünce ve davranışları ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Irak politikası
açıktır. Bunları şöylece sıralayabiliriz: Birincisi, Irak toprak bütünlüğünün korunması; ikincisi,
Kuzey Irak'taki Türkmenlerin haklarının korunması; üçüncüsü ise, Türkiye Cumhuriyetinin
bölgede güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının sağlanmış olmasıdır.
Böylece de, Türkiye Cumhuriyeti, bu politikasıyla, Ortadoğu ve Mezopotamya'da
kurulmuş ve kurulacak olan uygarlıklar ve medeniyetler ve de devletler silsilesinin bir
devamı olduğunu da göstermiş olacaktır.
Değerli milletvekilleri, konuşmama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce
Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya.
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır; ancak,
sunuşiarın uzun olması nedeniyle, Katip Uyenin yerinden oturarak okuması hususunu
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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huzurlarınızda
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milletvekilleri, ülkemizin

ihtiyacı

olan enerjinin temini için

kurulmuş

ve yeni termik santrallar

için de planlamalar yapılmış ve yapılmaktadır. Işte, bu termik
açısından

Afşin-Elbistan

Elbistan-Afşin

kömür

havzası

çok önemli bir

havzadır.

linyit kömür havzasında 4 milyar metreküpten fazla linyit

kömür rezervi mevcuttur. Bu havza üzerinde 1984
Termik

Başkan,

ve personel

yapmak

ülkemizin birçok yerinde termik santrallar
kurulması

Sayın
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Bu kömür havzası' üzerinde yaşayan bölge insanı da, bu havzadaki
sondajları

kömür

dönemleri

Değerli
Afşin

ki,

Afşin-Elbjstan

150

havzasına

yana

bu

yılında

çalışmaları

kömür

konularında

açısından

havzası,

kömür ve enerji

gereken

çalışmaya

memur ve 1 200

değerli

Bundan

bu konuda

yetişmiş

bir

başlayan

havzası

kömür

santralında

"A"

civarında işçi çalışmaktadır.

milletv8killeri;

Afşin-Elbistan

linyit

ileride toplam olarak 5-6 adet daha termik santral

düşünülmektedir.

Elbistan-

havzadır.

son derece önemli bir

kurulan ve

civarında

Başkan,

gibi, ülkemiz

değerlendirilmesi

ülkemizin,

halihazırda

bu

ve

insan faktörleri ve üretilerek hizmete sunulan

bakımıarından

1984

Sayın

görüldüğü

milletvekilleri,

bölgesidir.

yıldan

kurulmaları

eğitilmişlerdir.

ve

elektrik enerjisi

insanlarıyla,

otuz

havzası yetişmiş

kömür

dolayıdır

yirmibeş

dahil,

çalıştırılmışlar

santralların

döneminden,

kömür

kurulması

Bu santrallardan ikincisinin inşası bugünlerde hızla devam

etmektedir.
Bölgeye kurulmuş ve kurulacak olan bu santralların bölgeye yararları
olduğu

gibi,

zararları

da

vardır.

Şöyle ki: Onbeş yirmi yıldan beri çalışma ve faaliyetleri devam eden

"A"

santralından

çıkan

toz

ve

gazlar

bölgenin

ekolojik

durumunu

değ iştrrmiştir. B u d eğ işikliklerin ba Ş i nd a i nsa n sağı i ğ i na ola n olumsuzluklar

gelmektedir. Bu cümleden olarak, bölgedeki hastaların yüzde 40-60 arası
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ve solunum yolları hastasıdır. Son zamanlarda, bölgede akciğer ve
dediğimiz

akciğer

Yine, bölgede, bitki ve nebatlarda da olumsuz neticeler zuhur

etmiştir.

larynks kanser
meslek

vakaları,

hastalıkları

kan

hastalıkları,

eskisine nazaran oldukça

Bölgede, daha önce

yetişen

cılız, zayıf veyabazı

bölgelerde hiç

onbeş

yirmi

yıl

önce

kurulmuş

fasulye,

santralıdır.

şeklindeki

ton kül

Bu

atmosferik

atıkları

artmıştır.

buğday,

nohut gibi

yetişmemektedir.

tahıılar artık

çok

Bütün bunlara sebep,

ve desülfirizasyon ve baca temizleme sistemi

olmayan ve ülkemizin de yüzde 8
termik

pnömokonyoz

santraıda

civarında

0,5-5

artıklardan, bazı

bölge atmosferine

elektrik

temin eden "A':

mikro~ büyüklüğündeki yapışkan

günlerde,

atılmaktadır.
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ve "A"

Bunun yeni

santralındaki bacaların

yapı-

da düzeltilmesi,

arasındadır.

milletvekilleri; "A"
insanından,

m~,,sleklerine

oluşturmak-

sülfürik asit

sağlığına zararlı olmaktadır.

istek ve temennileri

Sayın Başkan, değerli
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Bu mikronik küller sülfürdioksit ihtiva etmek-

tedir. Bu sülfürdioksit de havadaki nemle
ta; bu da, bölge bitki ve insan

Doğan

"B"

santralından

bu kadar olum-

santralına alınacak

personel ve

ve cinslerine göre, noter ve hakim huzu-

kurayla, bölgedeki

işçi,

usta ve mühendislerden

alınmalıdır.

Buna benzer bir uygulama, 1999'da, Zonguldak"taki Türkiye Taş Kömürüne
3 700

işçi" alımında

bir

yıl

önce

uygulanmıştır.

Bu kura usulü

işçi

ve perso-

nel alımı, 6.12.1999 tarihli ve 1613 sayılı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
ve ilgili devlet
Kasım

bakanlığının

1999 tarihli ve 23876

olarak da

yazısıyla
sayılı

Bu uygulama 14

Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu

kararı

yayımlanmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz
BAŞKAN
yın

gerçekleştirilmiştir.

-

Sayın

tarafından kapatıldı)

Kaya, söz süreniz doldu; eksüre veriyorum, toparla-

efendim.
MEHMET KAYA (Devamla) Sayın

Başkan,

değerli

Teşekkür

ederim

milletvekilleri;

Sayın Başkanım.

Türkiye

Taş

Kömürlerinde

1999'da uygulanan bölge insanını kurayla işe alma uygulamasının Elbistan-
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Afşin Termik Santrallarında da -bölge insanını kurayla veya devlet işçi sınavıyla işe

alma usullerinden birinin bölgede de- uygulanmasını böıge halkı

ivedilikle istemekte ve beklemektedir. Bu uygulamayla, bölge halkındaki huzursuzluk

gideriimiş, tarafsızlık

ve hakkaniyet

düşünceleri

de

gerçekleştiril-

Taş

Kömürlerinde-

miş olacaktır.

Bu durumu, bölge
ki gibi
rulu

yapılmasını

kararının

nu, bölge

nımız Sayın

ve Türkiye

bir an

halkı

halkı, sayın
Taş

hükümetten, Türkiye

Kömürleri durumuna benzer, Bakanlar Ku-

ör;ıce çıkmasını

da beklemektedir. Bu durumun yorumu-

ve biz milletvekilleri olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-

Cumhur Ersümer'den de·beklemekteyiz.

Burada

konuşmama

son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce

Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (Afkışlar)
BAŞKAN

-
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Sadece biL meinleketin bankacısı, soyguncusu yok; sadece Istanbul'u, Ankara'sı, bOyOk
kentleri yok; yoksa, Ankara'da oturup kaldığınızda hiçbir şeyin farkına varamıyorsunuz.
Karadeniz iflas etmiştir, can çekişmektedir. Bu sese kulak vermenizi rica ediyorum. Ankara'da
evin IOks salonunda oturur gibi koltukta oturuyorsunuz; alttaki dairelerde kalanların ...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Zaimoğlu, 1 dakika ilave sOre veriyorum; toparlayınız.
RASIM ZAIMOGLU (Devamla) - Alt tarafı, 8 bankaya kaptırılan 10 milyar doların yOzde
1'inden d"lha azı, 92 milyon doları dışkredi olarak talep ediyoruz. Şimdi, Sayın Başbakandan,
ilgili sayın bakandan, bu projenin gerçekleştirilmesi için gerekli net tarihleri ve sesi duymak
istiyoruz; bütan Karadeniz halkı adına, bütOn milletvekilleri adına duymak istiyorum; çOnkü,
diyorum ki, o kadar unutulmuş konularımız var ki, Giresulj'un o kadar konusu, Ordu'nun o kadar
konusu var ki. ..
Bakın, diyorum ki, Giresun Limanı birbuçuk senedir unutulmuş, tek geçim kaynağı fındık
unutulmuş, Karadeniz yolu unutulmuş, Giresun geçişi unutulmuş, organize sanayi unutulmuş,
Tirebolu-Torul yolu unutulmuş, köy yolları unutulmuş, turizmci unutulmuş, Giresunlu unutulmuş,
Ordulu unutulmuş. 4325 sayılı Kanunla Giresun Cezalandırılmış, unutulmuş. Köylünün, işçinin,
memurun, talebenin, gençlerin unutulmasına artık tahammülümOz kalmadı.
Burada, Sayın Başbakandan, ilgili sayın bakandan, yalvarıyorum, 12 milletvekili
arkadaşım
adına yalvarıyorum...
Bakın, bu komediye bir son veriniz.
Devlet Istatistik
Enstitüsü ...
(Mikrofon otomatik ei haz tarafından kapatıldı)
RASIM ZAIMOGLU (Devamla) - 1 dakika Sayın Başkan ...
BAŞKAN - Hayır efendim; benim prensiplerim, onu ...
RASIM ZAIMOGLU (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum ilginize.
Saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkürler. Sağ olun.
Sayın Bakanım, üçüncü sıradaki gündemdışı konuşma da sanıyorum ulaştırmayla ilgili
olsa gerek; ikisine birlikte mi cevap vereceksiniz?
ULAŞTıRMA BAKANı ENIS ÖKSOZ (ıçel) - Ikisine birlikte cevap vereceğim.
BAŞKAN - Peki. Teşekkür ederim.
Gündemdışı ikinci söz, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili olarak söz isteminde bulunan
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir.
Buyurun Sayın Kaya, sAreniz 5 dakika. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar)
gelişmiş

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
soykırımı
hakkındaki
gündemdışı
konuşmam i
yapmak üzere, huzurlarınızda
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

sözde Ermeni
bulunuyorum;

TOrk tarihine bakıldığında, Türk Milletinin, Çinliler, Romalılar, Bizanslılar, Persler,
Araplar, Rumiar, Ermeniler ve daha birçok milletle de kaynaşarak, birçok devlet, imparatorluk ve
medeniyetler kurduğunu görürüz. Bu milletlerin arasında en uzun ve insani ilişkilerin kurulduğu
topluluklardan biri de Ermenilerdir.
Ermeniler, Anadolu'daki yaşamları boyunca, Romalılar, Persler, Bizanslılar tarafından
sağa sola sOrülmüşler, gerçek vatandaş muamelesi bile görmemişlerdir.
Değerli milletvekilleri, aneak Türk devletlerinin içinde yaşayan Ermeniler, TOrklüğün adil
ve insani töresinden, Islamlığın bağışlayıeı, hoşgörülO ve birleştirici siyasetinden yararlanarak
kendi kimlik ve benliklerini fazlasıyla koruma imkanına kavuşmuşlardır. Özellikle Osmanlılar
döneminde, çalışan liyakatlı, dürüst, beeerikli her tebaaya sağlanan imkanlardan gayrimOslimler
içinde en çok faydalananlar Ermeniler olmuştur.
Askerlikten ve kısmen de vergiden muaf olan Ermeniler, ticarette, zenaatta, çiftçilikte,
idari işlerde yükselme fırsatlarını da kolayca yakalamışlar ve devlete bağlılıklarından dolayı da,
haklı olarak "milleti sadıka" veya "tebaa'-i sadıka" olarak vasıflandırılmışlardır. Bundan dolayı da
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Osmanlı döneminde, bayındırlık, bahriye, hariciye, maliye,
zırlık ve bakanlık yapan birçok Ermeni vatandaş olmuştur.

Giriş:

Sayfa :3

hazine, darphane vekaletlerinde na-

Değerli milletvekilleri, kendi çıkar ve menfaatlarını düşünen bazı Batılı devletlerin, Ermenileri dini, kültürel, ticari, sosyal ve siyasi açılardan Türk toplumundan koparma çabaları,
diğer taraftan da ülke içinde ve dışında kurulan, teşkilatlanan, teçhizatlanan ve silahlanan Ermeni komitelerinin, patrikhane ile kiliselerin, menfi faaliyetleri sonucunda Ermeni cemaati yavaş
yavaş Türk toplumundan koparılmaya ve hatta, cepheleştirilmeye çalışılmıştır. Bazı komşu ve
Batılı devletlerden destek gören bu Ermeni cepheleşmesi sonucu, 15 Nisan 1915'te Van bölgesinde Ermeni ayaklanması başlatmışlardır. Bu Van bölgesi ayaklanmasında Zeve, diğer adıyla
Zaviye Köyü ve diğer 8 köyden, Ermenilerce, 3 000 Türk ve Müslüman katledilmiştir. Bugün,
Zeve Şehitliği kazılarında toplumezar ve kemiklerde Sultan Reşat tuğralı altın ziynet eşyasına,
tarak ve gerdanlık, yOzOk eşyalarına rastlanmaktadır. Yine, bugün, Van-Erciş'teki çavuşoğlu
Samanlığında da Ermenilerce katledilen yüzlerce TOrk cesedi mevcuttur.
Değerli milletvekilleri, Ermeniler daha sonra 18 Nisan 1915'te Bitlis'te, 20 Nisan 1915'te
Doğu Anadolu'nun diğer şehirlerinde yaygın ayaklanmalar ve isyanlar başlatarak, TOrk ve
Müslüman köylerini yakma, yıkma, insanları katletme işlemlerine başlamışlardır. BOlOn bunlar,
Osmanlının her cephede savaşta olduğu 1 inci Dünya Savaşı sırasında olmuştur. 1 inci DOnya
Savaşı boyunca Osmanlının, Ermeni isyanı ve katliamlarını yatıştırmak için aldığı tedbirler,
Ermeniler ve Batılı destekçileri tarafından hiçe sayılmış ve bin yıllık, müreffeh, yaşadıkları
ülkeyi parçalamaya ve Batılı devletlerin desteğiyle Anadolu'da sözde bağımsız bir devlet kurma
hayaline kapılmışlardır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savaş halinde olmasına rağmen 9-10 ay içinde
aldığı mahalli tedbirlerle olayların yatışmayacağını gören Osmanlı hükümeti, Ermeni/eri savaş
bölgelerinden ülkenin daha emniyetli bölgelerine sevk ve iskan etmeye çalışmıştır. Işte, bu sevk
ve iskan olaylarında, salgın hastalıklardan, iklim değişikliklerinden, soğukta'n, açlıktan,
yoksulluktan ve
1 inci Dünya Savaşının getirdiği zorluklardan, binlerce Ermeni ve Türk
kaybediimiştir. Yine bu Ermeni isyanlarında Anadolu yakılmış, yıkılmış, harap olmuş, birçok
vaatlerle ihtilaf devletlerince cepheye sürülen Ermeniler, Batılılar tarafından kendi kaderlerine
terkediimiş, bazıları da onlarla birlikte Batıya götürülmüşlerdir. Batıya götOrülen Ermenilere
Türk düşmanlığı aşılanması da ihmal edilmemiştir.
Değerli milletvekilleri, Anadolu Ermenilerine 1915-1923 yılları arasında sözde, soykırımı
uygulandığı iddiası, ilk defa, 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletlerde gündeme getirilmeye
çalışılmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kaya, 1 dakika içerisınde toparlayınız.
MEHMET KAYA (Devamla) - Yıl 2000, hala, Birinci Dünya Savaşı koşullarında, üstelik
de, Batılılarca Ermenileri kışkırtarak Anadoluyu bir iç mücadeleye sokan TOrk ve Ermeni
düşmanlığı yaratan düşünce, hala zaman zaman dost ve milttefik olan Amerika Birleşik
Devletleri,
Fransa,
ıtalya
ve
diğer
Avrupa
parlamentolarında
gündeme
getirilmeye
çalışılmaktadır. . Seksen yıldır da, sözde, Ermeni soykırımı, Demoklesin Kılıcı gibi başımızın
üstünde tutulmaktadır.
Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar da Türk hükilmetlerince bu konu defalarca her
yerde anlatılmasına rağmen, Batılı bazı müttefikler bu konuyu tekrar tekrar gündeme
getirmektedirler. Tarihi gerçekleri tarihe bırakmak, milletler arasındaki hoşgörüyü geliştirmek,
insanlığı kin ve nefretlen uzak tutmak, tüm insanlık. için en geçerli yoldur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konudaki çalışmalarımız, gerçekleri bilimsel ve
kültürel açıdan da anlatmaya devam etmemiz gerekmektedir. Istiklal Savaşında, tüm Batı, Türk
Milleti aleyhine organize olmuştu ...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Oldular da ne oldu?!. Neticede, Tilrkiye Cumhuriyeti yine kuruldu ve dünyadaki yerini
aldı. Kurtuluş Savaşında oldUğU gibi tüm uğraşılarımızda ve mücadelelerimizde esas kudret ve
gücümüzü tarihimizden ve damarlarımızdaki asil kandan almaktayız. Bu sebeple, Türk Milleti
olarak Atatürk'ün gösterdiği yolda övüneceğiz, gOveneceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve dilşüncelerle, konuşmama son verirken Aziz TOrk Milletini ve onun Yilce
Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışıar)
BAŞKAN Gündemdışı konuşmaya, Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel yanıt
verecekler.
Buyurun Sayın Bakanım.
'
DEVLET BAKANı ŞÜKRÜ SINA GÜREL(lzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Türkiye BüyGk Millet Meclisinin değerli üyeleri; ben, öncelikle, Sayın
Mehmet Kaya'ya, bu önemli konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemine
getirdiği için, hükümetim adına teşekkür ediyorum.
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gerekiyor; çünkü,

şimdi

Sayfa :4
sizlere

açıklamak

aldım.

Bizim karşımızda, sanırım, bu asılsız iddiaları
çabaları var ve bir uyum içerisinde, Türkiye'yi haksız
şekilde belirli bir köşeye sıkıştırma çabaları var; ama,

bir uyum içerisinde gündeme getirme
bir şekilde suçlayarak, bu konuda, bir
Türkiye BüyOk Millet Meclisi olarak ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, bizim irademiz bu konuda tamdır, bütündür ve TOrkiye
olarak, hiçbir şekilde, böyle, bu haksız iddialar karşısında ve uyumlu, olumsuz çabalar
karşısında hiçbir şekilde gerilerneyiz, bize yöneltilen bu haksız suçlamaları kabul etmemiz söz
konusu olmaz.
.
Bu, sözde Ermeni soykırımı iddialarının uluslararası tanınmasını sağlama çabalarının
oldUkça uzun bir geçmişi var. Ermenistan'da Koçaryan yönetimi işbaşına geçtikten sonra,
Ermenistan dışında yaşayan radikal Ermeni çevrelerle işbirliğini geliştirerek, bu tür girişimlerin
bir plan ve program çerçevesinde uygulanmaya başladığı görülmekte.
Sayın milletvekilleri, bu hassas dengelerin bulunduğu ortamlarda fırsat kollayan radikal
Ermeni grupların son dönemdeki ilk denemeleri, Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşti, sizin
de hatırlayacağınız gibi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisine iki yıl kadar önce
sunulan, ancak, gündeme giremeyen bir tasarı, bu amaçla, alt komitelerde görüşOlmeye
başlandı ve baştan sona kadar yanlışlarla ve tahrif edilmiş bilgilerle dolu olan bu karar tasarısı,
hükümetimizin yoğun çabaları ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Clinton'un
uyarılarıyla gündemden düşürülebildi.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunun ardından da, seçim ortamına girmiş bir
Fransız senatosunda, sözde Ermeni soykırımına ilişkin bir yasa tasarısı gündeme getirildi. Yine,
bildiğiniz gibi, senato, Fransa Ulusal Meclisinde 1998 mayısında kabul edilen yasa tasarısını
görüşmeyi şimdiye kadar gündemine almaktan kaçınınca, bu kez senatoya, aynı zamanda
Marsilya belediye başkanı da olan bir senatör öncülüğünde yeni bir yasa tasarısı sunuldu. Uzun
tartışmalardan sonra kabul edilen metin, aslında, Ulusal Mecliste kabul edilen metnin aynısı
oldu; ancak, usul açısından, meclisten geçen metnin yerine, senatörlerin girişimiyle kabul
edildiği için, bu tasarının kanunlaşabilmesi ve geçerlilik kazanabilmesi, meclisten tekrar
geçmesine bağlı kaldı. Şu aşamada böyle bir gelişme beklenmiyor; ancak, tabii ki, biz, durumu
izleyeceğiz. Bu arada, Fransa'nın Sayın Cumhurbaşkanının ve dost Fransız hOkümetinin, böyle
bir gelişmeyi engelleyeceğini umuyoruz. Bununla birlikte, gelişmeler dikkatle izlenmeye devam
edilecektir.
Avrupa Parlamentosunda, ayrıca, Türkiye, katılım ortaklığı belgesi görüşmeleri
sırasında da, sözde Ermeni soykırımı gündeme getirildi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki
ilişkilerde,
Kopenhag kriterleri ve Helsinki zirvesi kararlarıyla hiçbir ilgisi bulunmamakla
birlikte, öteki bazı yabancı unsurların yanı sıra, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir paragraf da
metne dahil edildi. Üstelik, bu haksız ve insafsız girişim, bir azınlık hakkıyla ve statüsüyle
bağlantı kurularak gerçekleştirildi. Bu nedenle, sayın milletvekilleri, Sayın Başkan; biz, Avrupa
Parlamentosunun bu konudaki iyi niyetinden de oldukça kuşku duyuyoruz ve düşOnüyoruz ki,
acaba, azınlıklar konusuna buradan girip, bizim için kabulü söz konusu olmayacak bir başka
noktadan çıkma niyeti mi vardır Avrupa Parlamentosunda ve bu yüzden mi bir azınlık hakkı ve
statüsüyle bağlantılı olarak bu sözde Ermeni soykırım iddialarını gündeme getiriyorlar diye haklı
bir kuşku içindeyiz. Umuyoruz ki, bu kuşkularımız haklı çıkmaz.
Bu arada, Vatikan'da, Papa ile Ermenistan Patriği ii nci Karekin arasında yapılan
görüşmelerden sonra, bir ortak bildirinin yayımlandığı görüldü ve bildiride, yine, sözde soykırım
iddialarına yer verildi.
Öteki bazı Avrupa ülkelerinin parlamentolarında da benzer girişimler bulunduğu yolunda
bilgiler alınıyor ve tarafımızdan gerekli girişimler yapılıyor.
Sayın milletvekilleri, bu iddiaların ve girişimlerin, neden şimdi, peş peşe çıktığı
hususunun üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Ermenistan'da Koçaryan'ın işbaşı na
gelmesiyle, Taşnak görüşleri de hükümette temsil edilmeye başlanmış, Taşnak kuruluşlarına
uygulanan Ermenistan'a giriş yasağı kaldırılmıştır. Koçaryan, radikal görüşlü Ermenileri,
maalesef, kışkırtmaya devam etmiştir. Radikal Ermeniler, Amerika Birleşik Devletlerindeki
çalışmalarını Avrupa'ya da taşımışlar, irtibat büroları oluşturmuşlardır. Erivan'da, diaspora
Ermenileri ile Ermenistan hükümetinin işbirliğini yoğunlaştırmasına yönelik toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Örneğin, ıtalyan Parlamentosunda malum sonucu almak amacıyla üç yıl
süren yoğun lobi çalışması yaptıkları, radikal Ermenilerin basın organlarında açıklıkla yer
almaktadır.
Ermenistan'ın
şimdiki
yöneticileri, akıılarınca, Türkiye üzerinde gOçlü bir baskı
oluşturarak, Türkiye'nin sözde soykırımı tanıyacağını, soykırım gibi en büyük bir insanlık
suçunu kabul ederek özür dileyeceğin'i, uzun zamandır telaffuz edilen tazminat ve toprak
taleplerinin gündeme getirilebileceğini ummaktadırlar.

100

TBMM
Tutanak Müdür.ıüğü
DiKKAT!.. iNCELENMEMiŞ TUTANAKTIR.
Birleşim:

21

Tarih: 28.11.2000

Grup:

Giriş:

Sayfa :5

Bu amaçlara Batı dünyasında alet olanlara bu kürsüden seslenmek istiyorum: Biz.
tarihten saklayacak hiçbir insanlık suçu taşımayan bir ulusuz ve başka ülkeler gibi tarihinde
saklanılacak ve utanılacak sayfaları bulunmayan bir ulusuz ve bu şekilde bize karşı haksızca
yöneltilen. hiçbir şekilde kanıtlanması mOmkün olmayan tarihsel iddiaları kabul etmemiz ve
bunların ilerletilmesine izin vermemiz. hiçbir zaman mümkün olmayacaktır; bunu. herkesin
bilmesi gerekir.
Sözde soykırım iddialarının içinde bulunduğumuz aşamada gündeme getirilmesinin bir
öteki amacı da, Tllrkiye'yi, hesapsız tepki göstermeye zorlayarak, gerek Batı dünyasıyla
geliştirdiği ikili ilişkileri bozmak, gerekse uluslararası alandaki saygınlığına gölge dllşOrmek
olmalıdır.

Ermenistan, Türkiye ile normal ikili ilişkiler oluşturmak için neler gerektiğini çok iyi
bilmektedir. Tllrkiye'ye karşı düşmanca girişimlerin ardında bulunduğu sürece, bir komşusunun
topraklarını işgal altında tuttuğu, öteki bir komşusunun topraklarında göz(J olduğunu temel
belgelerine yerleştirmeyi sürdürdüğ(J süre boyunca; Ermenistan ile Türkiye arasında normal ikili
ilişkiler kurulmasına olanak bulunmadığını herkes bilmelidir.
Parlamentoların tarihi,
yalanlara ve tahrif edilmiş belgelere dayanarak bir ulusu
yargılayıp, mahküm etmelerini, halklar arasında nefret duyguları yerleştirmelerini, yasama
görevleriyle bağdaştırmaya imkan vermeyen olumlu davranışlarla doludur. Parlamentolar,
aslında, kardeşlik, hoşgör(J duygularını geliştiren mesajlar vererek, dünya barışına katkıda
bulunmalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarihimizin her dönemi, gerek Türkiye'de gerek
dışında tarihçiler tarafından araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Osmanlı arşivleri,
araştırmacılara hizmet vermekte ve bu hizmeti daha etkinleştirmek için çalışmalar hızla
sürdürülmektedir. Ancak, aynı biçimde, örneğin, Taşnak Partisinin arşivinin de araştırmacılara
açılması gerekir. Bu wl' girişimlerin, Ermeni kökenli vatandaşlarımız da dahil olmak llzere, tOm
Türk vatandaşlarını derinden yaraladığını, Kafkaslar Bölgesinde s(Jrdürülen barış çabalarını ve
T(Jrkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine' olumsuz etkisi olduğunu, herkese,
sürekli biçimde hatırlattık, bunu, ben, bir kez daha hatırlatmayı görev biliyorum.
Sayın milletvekilleri, son söz olarak şunu belirtmek istiyorum ki, tarihimizi lekelemeye
yeltenen ve Batı dünyasıyla aramızı açmayı amaçlayan her t(Jrl(J girişimin karşısında olmaya ve
bu tür girişmelere alet olanlara karşı gereken her IOrlü önlemi almaya devam edeceğiz. Bu
konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hükümetimize verdiği güç için, ayrıca Yüce Heyetinize
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Gündemdışı üçüncü söz, Devlet Demiryollarının dünü ve bugllnü hakkında söz isteyen.
ızmir Milletvekili Sayın Güler Aslan'a aittir.
Buyurun Sayın Aslan. (DSP sıralarından alkışlar)

Türkiye

Süreniz 5 dakika efendim.
GÜLER ASLAN (ızmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demiryollarımızın
hususunda, şahsım adına düşüncelerimi sunmak üzere, söz almış bulunmaktayım.
Türkiye'de ilk demiryolU 1856 yılında, bir Ingiliz şirketine tanınan imtiyazla, ızmir-Aydın
arasına inşa edilmiş ve 130 kilometre uzunluğundaki bu yol yapımı, 1866'da tamamlanabilmiştir.
Cumhuriyet döneminde çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek, işletmesi
sağlanan demiryollarının 4 000 kilometrelik kısmı, cumhuriyetin ilanından sonra belirlenen milli
sınırlar
dahilinde kalmıştır. 1924'te Anadolu-Bağdat Demiryolları MOdOriyeti Umumiyesi
kurulmuş, 1927'de Devlet Demiryolları ve Limanları Idarei Umumiyesi adını almıştır. 1953'ten
beri ise, Tllrkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Işletmesi adın altında kamu iktisadi kuruluşu
olarak varlığını sürdllrmektedir.
1923-1935 yılları arasında 2 501 kilometre uzunluğunda demiryolu yapılmış olmasına
karşın, 1950-1962 yılları arasındaki dönemde yalnızca 458 kilometre yol yapılabilmiştir. Buglln,
mevcut olan toplam 10 508 kilometrelik demiryolu ağının yük ve yolcu taşımacılığı
hizmetlerinde, lllke ekonomisine katkı sağlamasında, genişletilmesine ihtiyaç vardır. Kalkınma
planlarında karayolu-demiryolu arasındaki denge ne yazık ki sağlanamamaktadır. Bu denge
sürekli demiryolu aleyhine gelişmektedir. Demiryollarına ayrılan yatırım payının, karayollarına
ayrılan payın çok altında olduğu görlllmektedir. Ne yazık ki, bu dengesizlik yürütülen hizmetlere
de yansı maktadır.
Özellikle, cumhuriyetin ilk dönemlerinde demiryollarının geçtiği en ücra yerleşim
birimleri bile, kısa sürede gelişme göstermiş, ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Demiryolu
vf!. liman işle~meciliğinin yanı sıra, Olkenin en önemli sanayi kuruluşlarından olan TÜLOMSAŞ,
TUVASAŞ, TUDEMSAŞ atölyelerinde hizmet vermektedir. TÜLOMSAŞ yıllık 60 adet lokomotif ve
1 000 adet yük vagonu üretebilmekte, TÜVASAŞ ise yıllık 200 adet üretme kapasitesine sahip
iyileştirilmesi
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tamamlanacaktır;

Içinde

verilecektir. Cevap
için

sıradaki

işlemi

Grup :Cengiz

cevap

işlemi

Giriş:

için

bittiği

10 dakikadan önce

de

Sayfa :1

1

10

dakika

süre

takdirde, geri kalan süre

soru sahiplerine söz verilecektir.

Bilgilerinize sunuyorum.
grupları

7 nci turda,

ve

şahısları

adına

sayın

söz alan

üyelerin

isimlerini okuyorum:
Grupları adına;
çınaroğlu,

Milliyetçi Hareket Partisi

adına

Mehmet Kaya, Vedat

Mustafa Enöz, Mustafa Zorlu.

Milliyetçi
Milletvekili

Hareket

Sayın

Partisi

adına

Grubu

önce

Kahramanmaraş

Mehmet Kaya; buyurun. (MHP, DSP ve ANAP

sıralarından

alkışlar)

Buyurun efendim,
MHP

GRUBU

Başkan, değerli

hakkında

açıyorum

ADıNA

mikrofonunuzu; süreniz malumunuz.

MEHMET

KAYA

milletvekilleri; Milli Savunma

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu

huzurlarınızda

söz

almış

(Kahramanmaraş)

Bakanlığının

2001

adına konuşmamı

bulunuyorum. Hepinizi

-

Sayın

yılı

bütçesi

yapmak üzere

saygılarımla selamlıyorum.

Önce, içinde bulunduğumuz ramazan ayının, yaklaşmakta olduğumuz
ramazan bayramının ve 2001 yılının, Türk Milletine, islam alemine ve tüm
insanlığa

yaşanan

hayırlara

vesile

üzücü olaylarda

teşkilatımıza başsağlığı

olmasını

şehit

diliyorum. Yine,

geçtiğimiz

günlerde

olan iki polisimizin ailesine ve emniyet

diliyorum.
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Sayın Başkan, değerli

ve tarihi,

insanlık

tarihiyle

Grup :Cengiz

bağrından

evlatlarından çıkardığı

birçoğu

Sayfa :2

her zaman zaferi e birlikte medeniyet

başlayan,

eşi

tarihte

1

milletvekilleri; Türk ordusu, yeryüzünde mazisi

nuriarı taşıyan,

ve öz

Giriş:

ve bir benzeri olmayan bir ordudur. Aziz Türk Milleti,

dünya

imparatorlukları

ve

oluşturduğu

yüce Türk ordusuyla,

olan, yüzlerce Türk devleti

kurmuştur.

Türk ordusunun temeli, milattan önce 2009'da Büyük Hun imparatoru Mete
Han tarafından atılmıştır. ilk Türk ordusu olan Mete Han'ın ordusu, 12 000
atlıdan
yılından

ve 24

komutanlıktan

oluşan

bir ordu olarak

kurulmuştur.

2209

bu yana Türk ordusu, tarihte yüzlerce Türk devleti kurarak Türk

Milletinin ve

dünyanın

da hizmetinde

Sayın Başkan, değerli

olmuştur.

milletvekilleri; esas gücünü Türk Milletinden ve

mazisinden alan
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Grup: Emel

Giriş

şanlı

esas gücünü Türk Milletinden ve mazisinden alan

kuzeyiisinden, güneyiisinden

Savaşını

oluşan

tüm vatan

evlatlarıyla,

Büyük Atatürk'ün
Kurtuluş

Çanakkale zaferinden sonra el ele vererek, Türk

kazanarak, Türkiye Cumhuriyetini

Türk

Türk ordusu,

vatanın doğulusundan, batılısından, güneydoğulusundan,

en son olarak da,

önderliğinde,

Sayfa :1

:1

ordusu,

tarihin

kurmuştur.

safhasında,

her

adeta,

Türk

Milletiyle

özdeşleşmiş,

Türk ordusu denince Türk Milleti, Türk Milleti denince Türk

ordusu akla

gelmiştir.

tarafından

açıklamalarıyla

erinden

birliğinin,

"Türk Ordusu, Türk

vatanseverliğinin

çelikleşmiş

tarif

mareşaline

kavramı,

Bu ordu-millet

bir

edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk

Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk

ifadesidir"

Haklı

olarak da, bu

şanlı

kadar, tek bir isim olan "Mehmetçik" ismi

Türk ordusu, Türk Milletini tarih boyunca, iç ve
başarıyla sürdürmüş,

koruma ve kollama görevini
beraberlik simgesi

olmuştur.

Her zaman

olduğu

özenli

yönetim

sistemiyle,
ordularından

anlayışı

tarihte
biri

çağdaş

ve

olduğu

gibi,

durumundadır.

bilim

ve

günümüzde
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ordunun

adına,

verilmiştir.

tehditlere

Tıp

karşı

Akademisi gibi

siyaset

dışı

teknolojiye
de

Türkiye'nin, dünya

konumu da bunu gerektirmektedir.

veciz

gibi, Türk ordusu, Kara,

bağlı,

Atatürk ve cumhuriyet ilkelerine

dış

ve

Türk Milletinin de birlik ve

Deniz, Hava, Jandarma Kuvvetleri ve Gülhane Askeri
kurumlarıyla,

kısa

diye

dünyanın

kalmaya

açık

eğitim

en

güçlü

coğrafyasındaki

stratejik
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Değerli

barış,

ve

göstermektedir.
Somali'de,

Dün

ve

ülkenin

Bugün

Arnavutluk'ta,

önemli görevleri
hayranlığını

tüm

barış"

dünyada

topraklarının

vatan

düşünmekte

Giriş

:1

Sayfa :2

milletvekilleri, Türk ordusu, tüm kuvvetleriyle beraberce, Yüce

Atatürk'ün "yurtta
vatanın,

Grup: Emel

Tarih: 15.12.2000

de,

ve
Türk

ülkelerin
ordusu,

Kosova'da,

dünya

başarıyla gerçekleştirmekte

olduğu

gibi,

Türk

bugün

vatanının

doğrultusunda,

cumhuriyet

kazanarak, bir dünya ordusu

bağımsızlığının,

ilkesi

de,

bölünmez

lOS

Kıbrıs'ta,

barışının

ve bütün

korunmasını

bütünlüğüne

toprak

olduğunu

Türk

rejiminin

öncelikle

saygı

Bosna-Hersek'te,
korunmasında

insanlığın

en

takdir ve

göstermektedir.

Silahlı

Kuvvetleri, . ülkemizin

bütünlüğünün
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bölünmez

bütünlüğünün,

dünyanın,

Türk ordusu,
Kahramanlık,

Sayın

Başkan,

Savunma

fedakarlık,

ve

Türk
yılına

65

Lirası

göre

artış

olarak

değerli

günümüzde

tek - isim

olan

milletvekilleri; bu anlattığımız Türk Silahlı

2001

kıyasladığımız

yılı

bütçesi olarak

bütçesi, 5 katrilyon 126 trilyon 585 milyar
bulunmaktadır.

zaman, 2000

2001

Bakanlığı

Elde edilen bilgi ve programlara göre, Milli

hazırlanmış

yapılmışken,

güvencesidir.

simgeleşmiştir.

görüşmekteyiz.

Bakanlığının

Sayfa :1

beraberliğimizin

milli birlik ve

Kuvvetlerinin bütçesini, bugün, Milli Savunma
Genel Kurulda

1

en disiplinli, en fedakar ve en kahraman ordusudur.

vatanseverlik

"Mehmetçik" ismiyle de

Giriş:

Grup: Bedri

yılında

yılı

bu

Bu bütçeyi, 1999'u, 2000

bütçesinde, 1999'a göre yüzde

artış

yüzde 23,9'a

düşmüştür.

5

katrilyonluk bütçeninse, yüzde 31,29'u personel giderlerine, yüzde 68,27'si
cari giderlere, binde 8'i

yatırımlara,

binde 36'sl da transfer

harcamalarına

ayrılmıştır.

Türkiye'nin, gayri safi milli
NATO

içinde

sırasındaysa

Bakanlığı

doku~uncu

sonuncu

bütçesinin,

hasılası bakımından

sırada,

sıradadır.

fert

başına

Buradan da

günümüz

şartlarına

savunma

harcamaları,

savunma

anlaşılıyor

göre,

harcamaları

ki, Milli Savunma

yetersiz

olduğunu

söyleyebiliriz.
Değerli

milletvekilleri, bildiğimiz gibi, Türkiye, bir NATO ülkesidir.

Buna bağlı olarak, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin transfer harcamaları
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18 trilyon 275
üye

milyardır.

aidatıarına,

Bu miktar, NATO ve

subaylarına,

masraflarına

harcanmaktadır;

assubaylarına

bu

bütçesinde

Destekleme

Destekleme

Fonunun

Fonu,

Milli

müsabakalarından,

at

satışlarından ayrılan

paylardan

genel

Sayfa :2

uluslararası çeşitli kuruluşların

durum

diğer

ve
da,

personel

Silahlı

Türk

eğitim

Kuvvetlerinin

yönelik bir durumdur.

Milli Savunma
Sanayii

1

buradan Türk cumhuriyetlerine, dost ve müttefik ülkelerin

ülkemizdeki

amacına

Giriş:

Grup: Bedri

Tarih: 15.12.2000

uygulamaları

içinde

diğer

önemli bir durum

değerlendirilmesidir.

Piyangodan,

yarışıarından,
oluşmakta

alkollü

Savunma

Savunma
lotadan,

içeceklerden,

olup, Milli Savunma

değerlendirilmektedir.
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sayısal

da,

Milli Savunma

Sanayii
spor
sigara

Bakanlığının
Bakanlığı
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Milli Savunma
diğer

Giriş:

Grup: Ferhat

Bakanlığının

1

Sayfa :1

çalışmalarında

man ve sanayi

yer alan

bir boyut da savunma sanayii çalışma·larıdır. Bunların başında gelen

kurulu~lar
kuruluşun

mühimmat

da, ASELSAN ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumudur. Bu her iki
da,

bugün,

ihtiyaçlarının

övünçle ve gururla
kuruluşun

Türk

Kuvvetlerinin

temininde büyük

şahit olduğumuz

alet edevat,

silah ve

boşlukları doldurmaları,

hepimizin

bir olgudur. Ancak,

adı

geçen bu iki

bilimde, ilimde, teknolojide, üretimde, ihracatta daha da ileriye
karşılayacağı

gitmeleri, hepimizin takdirle
Değerli

Devlet

Silahlı

milletvekilleri, Milli Savunma

ihale Kanununa,

esaslarına

bir olgudur.

Sayıştaya

alınmakta,

göre

ve

denetimi

Bakanlığı

Muhasebei
ise,

özel

alımlarının

tamamı,

Umumiye Kanununun
bir

denetim

organıyla

denetlenmektedir.
BAŞKAN

Sayın

-

Kaya, müsaade eder misiniz efendim, bir

açıklama

yapmak istiyorum:
Değerli

arkadaşlarım,

dakikadır. Gruplarımız,

Ben,

süreyi

tamamen

30

hatip

dakika

olarak

arkadaşımızın

hususunu

sınırlıdır.

gruplarımıza

bu süreyi, uygun gördükleri

ediyorum ki, sonunda grubun
dakikayla

uygulamada,

Hatip

çalıştıracağım,

takdirindedir;

kullanacağı

arkadaşımıza,

hatırlatacağım.
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verilen

süre

30

arkadaşlarına bölmüşler.

süreyi

ama,

kullanma

şunu

konusu

bilmesini

arzu

nihai süre 30 dakikayla, kesin 30
sadece, süresinin

bitmiş

olduğu
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Süreniz bitti,

dilediğiniz

Giriş:

Grup: Ferhat

1

Sayfa :2

konuşabilirsiniz.

kadar

Buyurun efendim.
MEHMET KAYA (Devamla) Türkiye,
elinden

geldiği

maliyesiyle,

itibariyle güçlü bir

ihtiyacı vardır.

Bu

Sayın Başkanım.

Türk

Silahlı

desteği yapmaktadır.

Kuvvetlerine
Türkiye,

bazı

gibi, gücünün üstünde harcamalar yapan ve büyük

kaynaklar israf eden bir ülke
coğrafya

ederim

Parlamentosuyla,

ölçüde gerekli her türlü

kişilerin dediği

çevre ve

Teşekkür

değildir.

silahlı

bağlamda,

2001

Türkiye Cumhuriyetinin,

bulunduğu

kuvvetlerine her zamankinden daha fazla
yılı

bütçesi, önceki

yıllara göre'imkanları

kısılmış bir bütçedir. ileriki yıllarda daha iyi bir Milli Savunma Bakanlığı

bütçesine ihtiyaç
Bu

duygu

şehitlerimizi
anıyor,

Yüzyıl

ve

düşüncelerle

konuşmama

cumhuriyetimizi kurup ve kollayan Türk
ve

ve

son

verirken,

tüm

ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü

yeni

Bakanlığımızın

hayırlı

duyulacağını düşünmekteyiz.

binyılda

2001

yılı

uğurlu olmasını

başarılar

üstün

bütçesinin Türk

Kuvvetlerine 21 inci

diliyorum.

Silahlı

saygıyla

Milli

Savunma

Kuvvetlerine ve ülkemize

diliyor, Aziz Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN

Silahlı

aziz

-
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Grup :Keskin

Giriş:

2

Sayfa :4

Kuzeyden Keşif Harekatının görev süresinin uzatılmasıdır. Her parti, her iktidar "bu,
uzatmaların, inşallah, en sonu olur" diyerek, bu konuları tartışmakta; ama, ne yazık ki, bölgenin
gerçekçiliği, böıgenin getirdiği sorunlar, hükümetlerimizi, bu durumların uzatılmasına yönelik
tavırlar

koymaya zorluyor.
Ben, böylesine hassas bir konuyu, her hükümetin olduğu gibi, bu hükümetin de,
özellikle, Dışişleri ve Genelkurmayda bulunan uzmanları aracılığıyla en titiz bir şekilde
incelettikten sonra, Yüce Meclisimizin önüne getirdiğine hepiniz gibi inanmaktayım. Biraz önce
de dediğim gibi, yıllardır, her hükumet de benzer titizlikle bu konuya el attı.
Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın da ayrıntılı ve doyurucu açıklamalarını dinledikten
sonra, Kuzeyden Keşif Harekatının görev süresini uzatmaya yol açan gerekçeleri burada
tekrarlamak istemiyorum. Daha fazla da ayrıntıya girip zamanınızı almak durumunda değilim;
ancak, aşağıdaki hususları, ek olarak, Meclisimizin görüşüne sunmak istiyorum.
Irak'taki genel belirsizlik devam etmekte ve bu belirsizliği gidermede, bazı Avrupa
ülkelerinin şova yönelik girişimleri dışında ciddi hiçbir girişimleri olmamaktadır. Yaptıkları
harekatlar da, ileride Irak'ta işler düzenlendiğinde, daha büyük ihale alma niyetini taşımaktadır;
bunun başında da Fransa gelmektedir.
ısrail ve Filistin barış sürecinin ciddi bir şekilde çökmesi ve sonuç olarak kanlı bir
çatışmaya
yol açar duruma dönüşmesi de, bu mevcut belirsiZliği devam ettiren başka
faktörlerden biri; ama, başka bir son gelişme de, bizim açımızdan, Avrupa Birliği Güvenlik ve
Savunma Gücünü oluşturmada, Avrupa Birliğinin, çok kararlı bir şekilde Türkiye'yi dışlama
durumunda olması da, Türkiye'nin, kendi güvencesi açısından Amerika'yla var olan yakın
ilişkilerini devam ettirmedeki yararını açıkça ortaya koymaktadır.
Çok enteresan, biraz önce Irak'la ilgili olarak Fransa'yı belirtmiştim; aynı Fransa,
Avrupa Birliğinin oluşturduğu Güvenlik ve Savunma Gücünde, Türkiye'nin haklı tavrını da en çok
eleştiren, gazete tabirieriyle, Türkiye'ye, haddine düşmediği halde, ateş püskürür duruma
gelmiş bir ülkeymiş.
Bunlar da gösteriyor ki, Türkiye, kendi bölgesindeki istikrarı korumak için, Avrupa
Birliğinin önde gelen ülkelerine de pek güvenme durumunda olamamaktadır. Ayrıca, Kuzeyden
Keşif Harek(itının mevcut yapısı, geçmişte çok eziyet çekmiş olan Türkmen nüfusunun, kısmen
de olsa nefes almasına imkan vermektedir.
Ayrıca, Kuzey Irak'ta hala yerleşik olan menfur terör örgütü yuvalarını tespit ve yok
etme imkanlarını sağlamakta, Barzani ve Talabani'nin hareketlerini de, Hem Bağda!'ı, hem de
Ankara'yı
rahatsız etmeyecek şekilde denetletebilmektedir. Bütün bunlar, Kuzeyden Keşif
Harekatının görev süresinin uzatılmasına ek gerekçelerdir.
Bu arada, komşumuz Irak'ın, bu uzatmalara itirazlarının olduğu da bir gerçektir. Irak
Büyükelçisi, biz milletvekillerine gönderdiği 4.12.2000 tarihli mektupla bu görüşlerini dile getirmekte ve şöyle demektedir: "Irak, daima komşusu olan, tarihi ve kültürel bağları ve aynı zamanda ortak çıkarları bulunan Türkiye'yle ilişkilerini geliştirmek için, ortak çıkarlara zarar vermeden, iki ülkenin kendi içişlerini ilgilendiren durumlara saygı duyulması çerçevesinde, ilkeli bir
tutum içerisinde olmuştur. Bunun sonucu olarak, Irak, Türkiye'nin tic.aret alanında en önemli
ortaklarından biri olmuş ve 1991 yılından önce, iki ülke arasındaki ticaret hacmi milyarlarca dolara ulaşmıştır. Çekiç Güç'ün varlığı ve bunun Kuzeyden Keşif Harekatı olarak devamı, Irak'ın,
bölgesel bütünlüğüne ve siyasetine tehdit halini almış ve Irak'a uygulanan haksız ambargonun
devam etmesine neden olmuştur'. Bu güç, merkez yönetimin bölgeden çekilmesine ve Kuzey 1rak'ta bulunan gruplar arasında sürekli çatışmaya yol açmaya neden olmuştur. Bölge, terör yuvası haline gelmiş ve Türkiye, ülkeye, buradan sızan terörden dolayı, en az Irak'ın çektiği kadar
sıkıntı çekmiş ve çekmektedir. Irak, komşusu Müslüman Türk Devleti toprakları üzerinde bulunan bu gücün süresinin uzatılması sırasında, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve ortak çıkarIa
rın göz önünde bulundurulmasını beklemektedir."
Hükümetimizin, komşumuz Irak'ın dile getirdiği endişeleri de göz önüne alarak, bu keşif
gücü denetlediği ve denetleyeceği de muhakkaktır. Yeni oluşacak Amerika Birleşik Devletleri
yönetimine, bu Kuzeyden Keşif Harekatının görev süresinin en son uzatılmasını oylatmak üzere
olduğumuz dileğiyle hepinize saygılar sunuyor, Hükümetin bu girişimine desiek verdiğimizi belirtiyorum.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.
Ikinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın
Mehmet Kaya'nın.
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADıNA MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Kuzeyden Keşi; Hare'katı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına
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hepinizi,
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ve

şahsım

adına,

saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri,

Kuzeyden Keşif Harekatına girmeden önce, Kuzey Irak hakkında
genel bir bilgi vermek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, bildiğimiz gibi, 1800'Ierin ikinci yarısından sonra, Batılılar bir
şark meselesi çıkarmışlardır. Bu şark meselesi, Osmanlı Devleti ve daha sonra Türkiye
Cumhuriyetinin de uğraştığı bir konu olmuştur. Lozan Anllaşmasında da Türkiye Büyük Millet
Meclisi hükümetinin karşısına çıkarak, Irak, Kuzey Irak, Kerkük ve Musul bölgelerinin
statüsünün nasılolacağı tartışmalarına yol açmıştır. Lozan'da bir antlaşma değil, adeta, büyük
kısa,

hesaplaşmalar olmuştur.

Irak, 1932'den bu yana, bağımsız devleller ve Birleşmiş Milletler kayıt ve gruplarında
yer alan bir Orta Doğu ülkesidir. Irak, geçen bu yetmiş seneye yakın zaman içerisinde, ne farklı
olan sosyal yapısını ne de etnik ve dinsel farklılıkları giderebilmiştir. Irak, kendi içinden
kaynaklanan bu nedenlerle ve dışarıdan, bölge ülkelerinin ve diğer dünya devletlerinin Irak
üzerindeki gaye, emel ve yaptırımlarından dolayı da, toprak bütGnlüğünü kendi güvencesi altına
alamamıştır. Bunun ana sebebi ise, Irak'ın kuzeyinde ve güneyinde yaşayanların sosyal,
kültürel ve Islami mezhep farklılıklarının olduğunu söyleyebiliriz. Irak'ın, birlik ve beraberliğini
kurması
için, kuzeyindeki ve güneyindeki kültürel ve mezhepsel farklılıkları gidermesi,
gideremese bile, hiç değilse, bir orta yolu bulması gerekmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki,
Irak'ta ana sorun, hala Irak ulusu tam olarak oluşamamıştır.
Değerli milletvekilleri, Irak'ta durum ne olursa olsun, bir bölünme olursa, bölge
ülkelerinin hepsinin aleyhine gelişecek birçok durum oluşturur ve neticede de, Irak'a komşu
bütGn devletlerde de bölünmelere sebep olur; bunu, özellikle Irak'a sınırı olan ülkelerin
kesinlikle bilmeleri gerekir; çünkü, bugün birinde olanlar, yarın, mutlaka diğerinde de olacaktır.
Burada tek çıkar yol, Irak ve komşularının, birbirinin toprak bütünlüklerine, kültGre'l yapılarına,
devlet ve idare şekillerine saygılı olmaları, birbirinin Içişlerine karışmamaları temel bir prensip
olarak kabul edilip uygulanmalıdır.
Değerli milletvekilleri, Batılı devletlerin, Irak'taki sosyal, kültürel ve mezhepsel ve hatta
bölgede bazı grupların milliyetçilik ruhlarını uyandırarak kendi çıkarları doğrultusunda
desteklemekte olduklarını görmekteyiz. Bu destekler ise, bölgede yeni bir devlet kurma
altyapısını da hazırlar görünümündedir. Batılı devletler, doğuda, Ortadoğu'da bazı lider ve
devlet adamlarının ve rejimierinin gitmesini ister gibi görünmelerine rağmen, gitmelerini istemez
gibi de davranmaktadırlar; bu çelişki de, ister istemez, bazı düşünceleri akıllara getirmektedir.
Bu bağlamda, Batılı demokrasi savunucusu devletlerin, bazı Ortadoğu ülkelerinde demokrasinin
gelişmesini ve yerleşmesini isteyip istemediklerini de belirsizleştirdiğini söyleyebiliriz. Buradaki
belirsizliğin nedeninin de, Ortadoğu'daki lider ve rejimierin, Batılı devletlerin Ortadoğu'daki
devletıere müdahale etme ve etkin olma imkanlarını sağlamalarında yattığını söyleyebiliriz.
Gelinen bu noktada, Batılı devletler, Kuzey Irak'taki olaylar ve belirsizliklerden
kesinlikle vazgeçmeli ve uluslarası güvence altına alınmış Anadolu, Kuzey Irak, Bağdat ve
Basra hallını sağlamak için, Irak'ı, toprak bütünlüğüyle, yeniden, dünya devlelleri topluluğuna
almak için gayret sarf etmelidirler. Şunu da bilmek gerekir ki, Ortadoğu'da barış olmadıkça,
bölge ve dünya devletlerinde de barış olmayacaktır. Ortadoğu'da barış demek, dünyada barış
demektir; çünkü, Ortadoğu, dünyanın ortasıdır, inanç merkezidir, enerji merkezidir; tOm dünya
yollarının geçtiği ve kesiştiği yerdir. Tüm dünyanın gözü, gönlü ve çıkarları da Ortadoğu'dadır.
Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak olayları, ülkemizi de doğrudan, her boyutla yakından
ilgilendiren bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki olumlu ve olumsuz bütün olayları
değerlendirecek, Kuzey Irak'taki Türkmen ve diğer grupları dinleyip, sorunlarını çözecek bir
güçtedir. Kuzey Irak'taki gelişmeler, Batılı ve OrtadoğulU ülkelerin düşünce ve davranışları ne
olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetiı:ıin
Kuzey Irak politikası
açıktır.
Bunları
şöylece
sıralayabiliriz:
Birincisi,
Ira~
toprak
bütünlüğünün
korunması;
ikincisi
ise,
Türkiye
Cumhuriyetinin bölgede güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının sağlanmış olmasıdır.
Değerli milletvekilleri, 1990 yılının sonundan 1991. yılının ortalarına kadar cereyan eden
ve Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle sıcak savaşa dönen Körfez Harekatı sonucunda, Irak, Kuzey Irak'ta
kendisine karşı olan grupların hareketlerini bastırmak için baskı uygulamıştır. Böylece, Irak
kuvvetlerinin baskısı altında kalan Kuzey Iraklılar ise, Türkiye'ye doğru göç etmeye
başlamışlardır. Işte, bu, Irak baskınlarından kurtulmak için, yaklaşık 500000 kişilik gruplar
topluluğu Türkiye'nin sınırlarına yığılmıştır. Netice olarak da, ülkemizde, özellikle güneydoğu
sınırlarımızda, güvenlik, ekonomik ve sosyal birtakım zorluklar oluşturmuştur.
Işte, yarım milyona yakın bu göç harekatında, insanlar, her bakımdan birçok
mağduriyetlerle karşılaşmışlardır. Daha sonra, bu mağduriyetlerin telafisi için, Birleşmiş
Milleller Güvenlik Konseyinin kararı doğrultusunda, o zamanki ismiyle Çekiç
Güç
oluşturulmuştur. Ilk başlangıçta, 13 devletin 21 000 civarındaki askeriyle oluşan Çekiç Güç,
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güneydoğu sınırlarında oluşan göç
gıda, barınak gibi yaşam için temel yardımları

nedeniyle mağdur olan insanlara gerekli sağlık,
ve ihtiyaçları sağlamıştır. Bu yardımlar sonucu,
Kuzey Irak'ta bir güvenlik bölgesi de böylece oluşturulmuştur. Böylece, oluşturuJmuş olan
güvenlik bölgesi sonucunda, Irak'ın baskısı, göç edenler üzerinde etkisiz kalmıştır.
Değerli milletvekilleri. oluşturulan güvenlik bölgesi sayesinde, Türkiye'den ve Batı'dan
gelen yardımlar da bu göçmen gruplarına rahatlık içinde yapılmıştır. Daha sonra, Kuzey
Iraklılara yapılacak olan yardımların devamı için, Türkiye'nin de içinde olduğu 6 devletten 5 000
kişilik bir güç oluşturularak, Türkiye-Irak sınır güvenliğini sağlamak, ekonomik, sosyal
olumsuzlukları da gidermek için çalışmalara devam etmiştir.
Daha sonra, bahsettiğimiz çalışmalar sonucu, Körfez Savaşı sonunda alınan, Irak'la
ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve
Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen gösterilerek, Amerika Birleşik Devletleri
ve Ingiltere hava kuvvetlerinin katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenen ilke ve kurallara bağlı
olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 25 Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı kararıyla
hükümete verdiği yetki çerçevesinde yürürlüğe' konulan ve sadece keşif ve gerektiğinde de
önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekatı olan Kuzeyden Keşif Harekatı boyutlarına

Türkiye'nin

geliniimiştir.
Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; bugün, Kuzeyden Keşif Harekatı, Türkiye, Amerika
Devletle'ri ve Ingiltere tarafından yürütülmektedir. Bütün gerginlik ve belirsizliklerin
devam ettiği Kuzey Irak, dışpolitikamız açısından da çok önem taşımaktadır. Hali hazırda,
ülkemize, Kuzey Irak konusunda ve bölgede olumlu, yapıcı ve etkin bir roloynama imkanını
Kuzeyden Keşif Harekatı vermeye devam etmektedir.
Kuruluşundan bu yana ~uzeyden
Keşif Harekatında müttefik olduğumuz ülkelerin
desteğiyle, Yumurtalık Boru Hattı yeniden açılmış; bölgedeki terör faaliyetlerinin yakından
takibinde de Türkiye'nin istekleri doğrultusunda, yeni, olumlu boyutlara geliniimiştir.
Türkiye Cumhuriyetimiz, komşumuz olan Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını,
kardeş Irak halkının da normal hayat şartlarına dönmesini, Kuzey Irak'ta barış ve sükünun
oluşmasını istemektedir.
Yine,' bu arada, kim ve kimler tarafından yapılırsa yapılsın, organize edilirse edilsin,
Irak ve Kuzey Irak'ta oluşacak oldu bittilere de karşı olduğumuzu buradan bir daha hatırlatmak
istiyorum. Bu bağlamda, Kuzey Irak'ta halihazırda barış ve istikrar tam olarak sağlanamamıştır.
Mevcut çalışmaların, yeniden gözden geçirilerek, devam etmesinin de yararlı olduğuna
Birleşik

inanmaktayız.
Değerli milletvekilleri, Türkiye
verdiğimizi ve saygılı olduğumuzu ve
sağlanacağına inancımız tamdır; ancak,

Cumhuriyeti olarak, Irak'ın toprak bütünlüğüne önem
böylece de, bölge ve dünya barışına da katkıların
Kuzey Irak'ta sosyal ve ekonomik belirsizlikler devam
etmektedir. Bu durum da Türkiye'yi oldukça rahatsız etmektedir. Bazı ülkeler, Türkiye'nin
aksine, Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Irak'ta topyekün demokratik bir ortamın
oluşmasını, oluşacak demokratik ortam içerisinde Irak Türkmenlerinin de gereken yerlerini
almalarını istememektedirler. Bugün, Irak'ta demokratik ortamın gelişmesi, tüm ülke halkının
bölünmez bütünlüğü görüşümüz, Kuzeyden Keşif Harekatı müttefik ülkeleri tarafından da
kabullenilmesi gereken bir durumdur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak'ın sorunlarını Birleşmiş Milletler sistemi
içinde bir an önce halletmesi, Türkiye, Irak, Iran, Suriye, Kuveyt ve diğer dünya ülkeleri için çok
önemlidir. Türkiye'nin arzu ve istekleri de bu yöndedir, Türkiye, dost ve güvenilir bir ülke
olarak, bu amaçla, elinden gelen her çabayı da sarf etmeye devam edecektir. Ancak, yukarıda
belirttiğimiz gibi, Kuzey Irak'ta barış ve istikrar beklenen seviyeye henüz tam olarak
gelmemiştir. Bu nedenle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Kuzeyden Keşif Harekatının görev
süresinin bir süre daha uzatılmasının, bölge için uygun olacağına inanmaktayız.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son ve'rirken, içinde bulunduğumuz ramazan
ayının, yaklaşmakta olan ramazan bayramının ve 2001 yılının tüm ülkemize, Islam alemine ve
tüm insanlığa, şahsım ve Partim adına, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Son günlerde, şehit olan 2 polisimize" helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize,
son Afyon, Konya depreminde ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, IOm bölge
halkına ve ülkemize, şahsım ve Partim adına, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum,
Aziz Milletimizi ve onun Yüce Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.
Şimdi, söz sırası, Demokratik Sol Parli Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Ali Rahmi
Beyreli'de.
Buyurun Sayın Beyreli. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)
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1

gündemdışı

söz

vereceğim.

Ilk

söz,

Avrupa,

Kahramanmaraş

Anadolu

Milletvekili

Sayın

ve

Türkler

hakkında

söz

Mehmet Kaya'ya aittir. (MHP

isteyen

sıralarından

alkışlar)

Süreniz 5 dakika efendim.
Sayın

Buyurun

MEHMET
milletvekilleri;
yapmak üzere

Kaya.

KAYA
Avrupa,

(Kahramanmaraş)

Sayın

huzurlarınızda

söz

almış

değerli

gündemdışı

konuşmam i

bulunuyorum. Hepinizi

saygılarımla

Anadolu ve Türkler

adlı

Başkan,

selamlıyorum.

Değerli

milletvekilleri, bu

konuşmamda,

coğrafi

ve tarihi kronoloji

içinde Anadolu ve Avrupa dengeleri olgusundan bahsetmek istiyorum.
Bugün, güncel bir konu olan Avrupa
bir olay' olarak
Türkiye

yorumlamanın

açısından

yapmak ve

şahsi

bazı

Birliğindeki gelişmeleri

noksan bir yorumlama

olacağını

bugünkü

düşünerek,

gerçekleri anlatmak, ileriye dönük bir yorumlame.

kanaatlerimi

açıklamak
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coğrafi

gibi

canlılarla
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1

özellikler

bütünleşerek

da

adlandırılan ve hakkında da tarih yazılarak tarif edilen bölgeler vardır. işte

bu bölgelerden biri de Avrasya adı ile belirlenen bölgedir. Avrasya Bölgesi,
coğrafya

olarak Avrupa, Anadolu, Hazar ve Urallardan Ortadoğu'ya kadar

uzanan bölge olarak bilinmektedir. işte, burada, görüyoruz ki, Anadolu kütle
olarak Avrupa ile birlikte olan bir coğrafyaya sahiptir. Yine hepimizin bildiği
basit bir
kısmı

coğrafya

bilgisi olarak da Türkiye'nin Trakya

kısmı

zaten, Avrupa

olarak bilinmektedir.
Değerli

milletvekilleri,

coğrafya

olarak belirlenen Avrupa ve Anadolu

küresel parçaları üzerinde birçok milletler yaşamış ve birçok medeniyetlerin
de yaratıcısı

olmuşlardır.

denkleminin

çözümünde,

sayılamayacakları

evrensel

sonucu

bağlantılar

hareketler

bu

çıkmaktadır.
diğer

hareket

artı

Avrupa

Türklerin

içinde,

batıya doğru asırlarca

Bu

işte

bu
Bu

Anadolu

coğrafya

bağlamda,

dünya milletlerinde

eşittir

Avrasya

üzerinde

yok

Türkler de, dünyada,
olduğu

gibi

doğudan

etmişlerdir.

içinde,

Acemler, Ruslar ve Türkler de

Avrupalılar

Amerika'ya,

batıya doğru

etmektedirler
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ve halen de etmektedirler.

sosyolojik,

biyolojik ve ekonomik olarak

hareket etmeleri evrensel bir kuram içinde

beşeri

insani ve
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batıya

olarak bir evrensellik içinde

Karadeniz'in kuzeyinden ve güneyinden

aynı

olmuştur.

doğru

Türklerin

hareketleri,

olmuştur.

zaman içinde

Değerli milletvekilleri, Karadeniz'in kuzeyinden iskit-Saka Türklerinin

M.Ö. 3 üncü Yüzyılda, Batı Hunların M.S. 4 üncü ve 5 inci Yüzyıllarda, Avar
ncı

Türklerinin M.S. 5 inci ve 6
Türklerinin
Avrupa'nın

M.S.

4

Türklerle

üncü

ve

Yüzyıllarda,

5 inci

Yüzyıllarda

tanışıp, kaynaşmasının

yani, Avrupa'yla Türklerin

Peçenek,

2 000

yıldan

Onoğur

gelişleriyle,

Avrupa'ya

ilk temellerini

tanışıp, birlikteliği

Uz ve

oluşturmuşlardır;

fazla bir

zamandır

devam etmektedir.
Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya gelen Türk Kavimler Göçü sonucu
zamanın cihan imparatorluğu olan Büyük Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu

diye ikiye ayrılmış, kısa bir zaman içinde de, Batı Roma imparatorluğu tarih
sahnesinden

silinmiştir.

Avrupa'ya olan Türk Kavimler Göçü sonucu,
da yen·iden

şekillenmiş,

kaynaşmalardan

bugünkü

başta

Germen kavimleri

yeni yeni topluluklar ve devletler

Avrupa'nın

gelişiyle atılmıştır

etnik temeli,

diyebiliriz bir

işte

bu

düşünce
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Avrupa'nın

etnik

yapısı

ile Hunlar arasındaki

oluşmuştur.

Bu

bakımdan,

Hun Türklerinin Avrupa'ya
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Göçü,

milletvekilleri, Orta Asya'dan

yukarıda

belirttiğimiz

da
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Grup :Ayfer

gibi,

batıya doğru

Karadeniz

olan Türk Kavimler

ve

Hazar

kuzeyinden ve güneyinden olmak üzere iki güzergah üzerinden
göç

güzergahının

tarihi seyirleri de birbirinden çok

Karadeniz'in
kaynaşmakta

kuzeyinden

zorluk

çekmişler,

hatta,

belli

Denizinin

olmuştur.

Bu

farklı olmuştur.

ulaşan

Avrupa'ya
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1

Türkler

bir

Avrupa'yla

direngenlikle

de

karş ılaşmışlardır.

Akıbette,

Hıristiyanlık

kültür

Avrupalılar

karşılıklı

olarak

ve Avrupalılık kültürünü beraberce benimsemişlerdir.

Böylece,
kurmuşlar;

Avrupa'ya gelen Türkler ve

Avrupa'ya

gelen

Türkler,

ama, bu devletler uzun ömürlü de

değişimi

olarak

Denizlerinin güneyinden

gösterebiliriz;
batıya doğru

Avrupa'da
olmamıştır.

fakat,

birçok

Bunun nedenini de,

Karadeniz'in

olan Türk Kavimler Göçü
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Hazar denizlerinin güneyden batıya doğru olan Türk Kavimler Göçü sırasında, Türkler, islamiyetle karşılaşınca, Önasya'da ve Anadolu'da binlerce

sene hüküm süren dünya devletleri
Anadolu'da
fethetmek

kurulan

üzere

bu

kurmuşlardır.

cihan

devletleri,

yaptıklarında,

seferler

Karadeniz'in

kuzeyinden

bulamamışlar

ve hatta inanç ve kültürlerinin

Anadolulu

farklı

Avrupa'ya

eden

sonucu,

önce

eser

dahi

Avrupalı

ve

tarafından kapatıldı)

- Lütfen toparlar

karşıya gelmişler;

lu'da

Türklerden

değişmesi

mısınız.

MEHMET KAYA (Devamla) - ... birbirleriyle

Değerli

asırlar

kendileriyle

göç

Avrupa'yı

sonra,

devletler olarak ...

(Mikrofon otomatik cihaz
BAŞKAN

daha

her nedense de, birbirlerini

savaş meydanlarında karşı

hatırlayamamışlardır.

milletvekilleri, Türklerin bu hareketleri, Avrupa'da ve Anado-

eşzamanlı,

tur. Bu insani ve

sosyal ve idari yönlerden yeni
beşeri yapılanmalar

yapılanmalara

içinde, Avrupa'da

Batı

sebep

olmuş-

Hunlarla Büyük

Roma imparatorluğu arasında olan kültürel, sosyal ve askeri alanlardaki
mücadele sonunda, Batl·Hunlar, Atilla'nın önderliğinde Büyük Roma imparatorluğunun

yıkılmasına

neden

olmuşlardır.

pa'da büyük bir Türk devleti kurularak,
sağlanmıştır.

Bugün, bu

kaynaşmanın

kanlarda, Türk-Avrup.a kültür

Bu olay sonucunda ise, Avru-

Avrupalılarla

Türklerin

kaynaşması

sonucu olarak, Orta Avrupa'da, Bal-

kaynaşmasının
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1

nu görmezlikten gelen ve hatta tarihı gerçekleri saptıran neokolonİst düşünceler mevcuttur.
Avrupa'nın

Türklerle

kaynaşması

sonucunda,

dünya

medeniyetler

silsilesinde Anadolu ve Avrupa medeniyetleri daima birbirini tamamlayarak,
birbirini

etkilemişlerdir.

Hatta, Avrupa, Anadolu'dan astronomiyi, geometriyi

ve biyolojik ...
(Mikrofon otomatik cihaz
BAŞKAN
açıyorum;

Sayın

-

lütfen

tarafından kapatıldı)

Kaya,

son

cümleniz için

oluşmasında katkılar

Bugün, Avrupa
Fransa, Almanya ve
Avrupa,

artı

tekrar

tamamlayınız.

MEHMET KAYA (Devamla) - ... bilimleri
medeniyetinin

mikrofonunuzu

Birliğinin

temel

birliğinin

bugünkü Avrupa

sağlamışlardır.
düşünce

Osmanlılar arasındaki

Anadolu

öğrenerek,

sistemleri içinde,

gümrük ve ticaret

temelleri olarak kabul

asırlar

önce

anlaşmaları,

edilmiştir.

Dörtyüz,

beşyüz yıl önce Fransa Kralı François, Alman imparatoru Şariken ve Osmanlı Padişahı Kanunı

yazışma

gesi ve

ve

Sultan Süleyman

dayanışmaları,

vesikası

arasındaki

Avrupa ve Anadolu

ticari, ekonomik,

beraberliğinin tarihı

askerı

bir bel-

olarak da bugün kabul görmesi gereken bir olgudur diye

düşünebiliriz.

Yine, Birinci
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Yine, Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarında da Avrupalılar ve Türkler,
bazen

yandaş

bazen

bilinmeyenleri olarak,
Avrupalıların,

düşüncelerinin

karşıt

savaş

gruplar olarak,

aynı

denklemin bilinen ve

ve tarih sahnelerinde beraber
karşı

tarihte, Türklere

duydukları

gelecekte de gittikçe artarak, devam

olmuşlardır.

olumsuz duygu ve

edeceği

görülmektedir.

işte, bu coğrafi ve tarihi perspektif içerisinde, Türkiye, ister Helsinki

ister

Kopenhag

doğrultusunda,

Bu

kriterleri

olsun,

ne

ettiği

yeri

Avrupa'da hak

duygu ve

düşüncelerle,

Milletini ve onun Yüce Meclisini
BAŞKAN

-

Teşekkür

Gündemdışı

özelleştirilmesi

ikinci

hakkında

tarihi

gerçekler

son

verirken, 'Aziz Türk

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

söz,

Sayın

Kaya.

Seydişehir

isteyen,

Konya

Öksüz'e aittir; buyurun. (FP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5

olsun,

almalıdır.

konuşmama

ediyorum

söz

olursa

dakikadır.
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Türkiye BOyOk Millet Meclisi Başkanlığına
ilçe ve Elbistanafşin adıyla bir ii kurulması hakkında kanun teklifim havale edildiği
Içişleri ve Plan ve BOtçe Komisyonlarında bugüne kadar görOşOlememiştir.
.
Kanun teklifimin lçtüzüğOn 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gOndemine
alınmasını arz ederim.
Beş

Saygılarımla.

Mehmet Kaya
Kahramanmaraş

BAŞKAN

Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)
KAYA
(Kahramanmaraş)
Sayın
Başkan,
Cleğerli
milletvekilleri;
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin Ilçelerinin beraberce il olmaları hakkında kanun teklifimin
lçtQzüğOn 37 nci maddesine göre doğrudan gOndeme alınmasıyla ilgili önergem Ozerinde,
huzurlarınızda söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygılarımla selamlıyorum.
Elbistan ve Afşin, Akdeniz, Iç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kesiştiği noktada
yer alan iki ilçedir. Elbistan ve Afşin Ilçeleri, denizden 1 150 metre yOkseklikte, Elbistanafşin
adıyla anılan oldukça geniş bir ovada kurulmuş olan ilçelerdir. Bu ova, TOrkiye'nin en bOyük
ovalarından biridir.
Bu ova üzerinde Ceyhan, Hurman, Göksu, SöğOtlO Nehirleri gibi su kaynakları
mevcuttur. Bu kaynaklar üzerinde birçok baraj kurulmuş ve kurulması da planlanan su
MEHMET

kaynaklarıdır.

Afşin

Ilçesi 146, Elbistan Ilçesi ise Kahramanmaraş'a 160 kilometre uzaklıktadır.
konum itibariyle komşu illere uzaklığı, Malatya'ya 125, Gaziantep'e 235, Kayseri'ye 265,
300 kilometredir.
Elbistan-Afşin'ln tarihi oldukça zengind'ir. Anadolu medeniyetlerinin birçoğu bu bölgede
yaşamıştır. Birçok tarihi esere sahip olan Elblstan-Afşin'in tarihi çok eskiye dayanmaktadır.
Bölgede, Romalılar, Hititler, Frlgyalılar, Selçuklular, Dülkadirliler ve Osmanlılardan kalan birçok
kıymetli es_erler mevcuttur.
'
Kahramanmaraş Iline bağlı olan Elbistan-Afşin Ilçeleri, beraberce coğrafi, ekonomık ve
kamu hizmetlerinin gerekleri bakımından il olmaya hazır ilçelerdir.
Elbistan-Afşin Ilçelerinin yOzölçOmO 3 894 kilometrekare olup, köyleriyle birlikte nOfusu
300 bini aşmaktadır. Anayasanın 126 ncı maddesinde "TOrkiye, merkezi idare kuruluşu
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre,
illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır" denilmektedir.
5442 sayılı ii Idaresi Kanununda da, diğer mOlki idari bölümler ilçe, kasaba ve belde
olarak sayılmış ve bunların kanunla kurulacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hizmetlerin 'verimli ve etkili bir şekilde yürOtQlmesi, illerin ve ilçelerin coğrafi yapısı,
ulaşım, haberleşme şartları ve nüfus yoğunluğuyla yakından ilgilidir. Coğrafi bütünlüğün
bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatların oluşturulamadığı, ulaşım ve haberleşmenin
günOn şartlarına uygun şekilde sağlanamadığı bölgelerde, diğer hizmetlerde de aksama
oluşmaktadır.
.
Bu sebeple, mülki idare taks\~'atında coğrafi yapı ve nüfus yoğunluğuna uygun
Coğrafi
Sıvas'a

değişiklikler yapılması faydalı düşünülme'ktedir.
Güvenlik kuvvetlerinin etkinliğinin daha da artırılması yönünden, Elbistan ve Afşln'in,i1
yapılması gerekliliği de ortaya çıkmıştır.
Mahalli idareler, ülke sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı Insan topluluklarının -köy,
kasaba, kent gibi- ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla belli bir hukuk
düzeni içinde oluşturulmuş Anayasalkuruluşlardır.
Değerli milletvekilleri, Elbistan ve Afşin'in beraberce ii olması, bÖlgeyi geliştirip
kalkındıracak ve ülkemizin de yararına olacaktır. Ayrıca, GOneydoğu Anadolu Bölgesinin de
gelişeceği göz önüne alınmalıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin gelişmesi diğer doğu illerine
de yansıyacak ve böylece ülkemizin kalkınması daha da hızlanmış olacaktır.

Elbistan ve Afşin Ilçelerinin ii olması demek, o bölgeye daha fazla hizmet demektir, o
bölgeye daha fazla güvenlik, daha fazla adalet, daha fazla iş sahası demektir. Böylece de,
halkın işsizlik oranı büyük ölçOde azaltılmış olacaktır. Elbistan ve Afşin'in, Kahramanmaraş'a
160-170 kilometre uzak olmasından dolayı, bu ilçelerde olan' herhangi bir terör, sağlık, adliye
gibi konular için, halk 160-170 kilometre uzakta kalmaktadır. Bir 'terör olayı anındagüvenlik
gOçleri 160 kilometre uzaklıkta olduğu için, müdahale zamanında yapılamamakta ve bir hayli
gecikmektedir. Insanlar, hastası olduğunda mecburen 170 kilometre yol gitmek zorunda
kalmaktadırlar. Bu, nedenlerden dolayı halk, maddi sıkıntı çekmekte ve hizmete ulaşmakta
zorlanmaktadır.
.
Elbistan ve Afşin beraberce il oldukları takdirde hizmet hızlanacak ve kalkınma daha da
kolaylaşacaktır. Bölgede halk 170 kilometre yol gidebilmek için maddi imkanlarını bir hayli
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zorlamakta ve güçlük çekmektedir. Oysa, Elbistan ve Afşin iloldukları takdirde, hem halka yeni
iş sahaları açılmış olacak hem daha fazla gelir getirecek hem de 160-170 kilometre yol
gitmelerine gerek kalmayacaktır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kaya, lütfen taparlar mısınız efendim.
MEHMET KAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Elbistan ve Afşin Ilçeleri birçok bakımdan çevre yerleşim birimleri
içinde, üstün, büyük ve gelişmiş olduğu gibi, nüfus olarak da bu büyüklüğünü muhafaza
etmektedir. nüfustaki bu büyüklük son zamanlarda hızla artmaktadır. Elbistan ve Afşin genç
nüfusa sahip olan iki yerleşim merkezidir. Konumu itibariyle yeni istihdam sahaları açmaya
değerli, elverişli bir bölgedir.
Değerli milletvekilleri, Elbistan-Afşin'deki tarım, hayvancılık, inşaal sektörü ve sanayideki gelişmeye paralelolarak ticaret hayatında büyük çapta bir canlılık olmuştur. Ticaret hayatındaki bu canlanmaya hızla artan nüfusun katkılarını da unutmamak gerekmektedir. ElbistanAfşin Termik Santrallerini, şeker fabrikası, un fabrikaları, tuğla fabrikaları, çeşitli birçok tekstil
fabrikalarını sanayi kuruluşları arasında saymak mümkündür. Imalat kolları ise, kereste ve demir doğrama atölyeleri, mobilya imalathaneleri, mozaik tesisleri. ..
BAŞKAN - Sayın Kaya, lütfen ... 1,5 dakika da geçti efendim, lütfederseniz; daha gensoru görüşeceğiz, bitene kadar.
MEHMET KAYA (Devamla) - Elbistan-Afşin linyit havzası, yaklaşık 120 kilometre karelik
bir alanı kapsayan Kışlaköy (A). Çöllolar (B), Afşin (C) ve Kuş Yakası (D) adı verilen dört ana
sektör ile (E) ve (F) sektörlerinden oluşturulması planlanmış büyük bir santraller kompleksidir.
Böylece, ülkemizin enerji üretimine büyOk ölçüde kaynak sağlayacak bir komplekstir.
Konuşmama son verirken, Elbistan-Afşin ilçelerinin beraberce ilolmaları I:takkında 21
inci Dönem YOce Meclisin desteğini bölge halkı olarak beklemekteyiz. Bu vesileyle, aziz Türk
Milletini ve onun Yüce Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışıar)
BAŞKAN
Teşekkür ederim efendim.
.
Sıryın Avni Doğan, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)
AVNI DOGAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ka.hramanmaraş
Milletvekili Mehmet Kaya'nın, 5 Ilçe ve Elbistanafşin Adıyla Bir II Kurulması Hakkında Kanun
. Teklifinin, lçtüzüğün 37 nci maddesine göre gündeme alınmasıyla ilgili önergesi hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepirıize saygılar sunarım.
Yüce Heyetin bildiği gibi, daha önce biz, Elbistan adı altında bir il kurulması doğrultu
sunda bir kanun teklifi vermiştik, lçtüzüğOn 37 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi
gündemine girmişti; şimdi de arkadaşımız daha farklı içerikli bir önergeyle Meclisin huzuruna
gelmiş bulunuyor.
Bir gerçek var; bu gerçek, Türkiyı;ı'nin idari yapısı üzerinde hükümetin, Yüce Meclisin,
artık, uzun boylu bir düşünmesi gereğini. ifade eden bir gerçek. Kahramanmaraş ile Elbistan
arasındaki
mesafe,
Kahramanmaraş ~ 1. ile
Afşin
arasındaki
mesafe
165
kilometre.
Kahramanmaraş'ın bir ucundan öbür ucu 350 kilometre civarında. Yani, bu iki ilçenin bir şekilde
Kahramanmaraş'tan ayrılması, Kahramanmaraş'ı küçOltmüyor, Kahramanmaraş'ı bir yükten,
büyük bir idari sıkıntıdan kurtarıyor; onun bilinmesi lazım.
Afşin-Elbistan Ovası, Türkiye'nin dördüncü büyük ovası. Yalnız Elbistan, 100 000
merkez nOfusuyla, 170 000 çevre nüfusuyla Türkiye'nin 40 ilinden daha büyük. Buna, Afşin'i
ekierseniz -iki ilçenin birleştirilip ilolması zannediyorum yeni bir uygulama olacak, Türkiye'de
ilk uygulama olacak, ama, uygulanamaz bir şey değil, uygulanabilir- ikisini bir arada
düşünürsek, Türkiye'nın 20 ilinden daha büyük bir ii karşımıza çıkıyor.
Bir gerçek var; Elbistan tek başına, Afşin tek başına Türkiye'nin birçok ilinden, 30-40ilinden daha büyük bir il görünümünde ve Türkiye'nin idari yapısı içerisinde düşündüğünüz
zaman, hizmetlerin o bölgede yarım olmasını, aksamasını sağlıyor.
Ayrıca, bir başka gerçek var; o bölgeye gidip de, o bölgeye ilolma sözü vermeyen bir
parti genel başkanı tanımıyorum ben. Elimde fotoğrafı var eski Cumhurbaşkan·ımız Sayın
Süleyman Demirel'in, bir muhtarın sırtına yazıyor "Elbistan ildir" diye. Muhtar o ceketi hala
saklıyar, o ceketin fotoğrafları var bizde. Bütün siyasi parti başkanları nedense oraya bu söz O
veriyor; ama, bir türlü sözünü tutmuyor.
Türkiye'de birçok ilçe ii yapıldı. Bizim çocukluğumuzda 67 il vardı, şu an 80'in üzerinde
il var. Bir bakıyoruz, hepsi politik sebeplerle yapılmış. Artık, reel sebeplerle, ilçelerin il yapılması
lazım; politik sebeplerle değil, belediye başkanı öldüğU için değil, yarın orada yerel seçim olacağı için
değil, reel sebeplerle bir standart koyup, o standarda göre ilçelerin il yapılması gerekiyor. Öyle
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zannediyorum ki, nasıl standart koyarsanız koyun, hem Elbistan tek başına hem Afşin tek başına bu
standarda uyar.
Bu ova, Türkiye'nin en büyük termik santralına sahip, dünyanın en zengin kllmür' yataklarına
sahip. Bunun da çok fazlasıyla belasını çekiyor; açık söylüyorum, Elbistan, Afşin halkı, sülfürik asit
teneffos ediyor. Maalesef, hava kirliliğinin had safhada olduğu bir ova; devlet, bu açıdan, ciddi
bakmıyor.

Geçenlerde de gündeme getirdiğim gibi, Ceyhan Nehrini kurutma pahasına, Ceyhan Nehrinin
yerden su alınıyor.
Tabii, bOtün bunlar bir yana, bir hakkın teslim edilmesi lazım gelirse, o bölgede bir il
yapılması gerekiyor. Türkiye'nin gOvenliği açısından, daha önce MGK'da bu konu konuşuldu. MGK'da;
Milli GOvenlik Konseyinde, oranın il yapılması konusunda konuşmalar oldUğunu yakından biliyoruz;
çünkü, terör -Türkiye'de- oradaki' idari boşluktan başlıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AVNI DOGAN (Devamla) - Sayın Başkan, sadece 1 dakika ...
Her siyasi parti gidip söz veriyor; nedense, sözünü tutmuyor, sözünde durmuyor. Reel
sebepler, Afşin'in, Elbistan'ın ya da ikisinin bir araya getirilerek il yapılmasını TOrkiye'ye dayatıyor,
bize dayatıyor. Bu, hOkümetin görevidir. Sayın Başbakan Yardımcımız Devlet Bahçeli burada; birtakım
sebeplerden dolayı, en fazla da Milliyetçi Hareket Partisinin, Sayın Devlet Bahçeli'nin, Elbistan'ı il
yapmak, borcudur; çünkil, Elbistan, sadece Milliyetçi Hareket Partisine üç devre üst üste belediye
başkanlığını vermiştir; Milliyetçi Hareket Partisinin başkenti gözüyle bakılıyordu; ama, benim
verdiğim önergeye Milliyetçi Hareket Partisi destek vermedi. Biz, Fazilet Partisi olarak, Prof. Mehmet
Kaya'nın verdiği önergeye sonuna kadar destek veriyoruz, sonuna kadar takipçisiyiz.
Yüce Meclisi Ve Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kaya'yı saygılarla selamlıyorum.
Sağ olun Sayın Başkanım. (FP ve MHP sr~alarından alkışlar)
BAŞKAN - TeşekkOr ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler ...: Kabul etmeyenler ... Önerge kabul edilmiştir.
Aı'ınan karar gereğince, gOndemin "Özel GOndemde Yer Alacak Işler" kısmına geçiyoruz sayın
milletveki11eri.
Rize. Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 34 Arkadaşının, Uyguladıkları Ekonomik Politikalarla
Ülkeyi Kriz Ortamına SOrükledikleri Iddiasıyla Başbakan BOlent Ecevit ve Bakanlar Kurulu Üyeleri
Hakkında (11/9) Esas Numaralı Gensoru Önergesinin gOndeme alınıp alınmaması hususunun
doğduğu

görüşmelerine başlıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet? ... Burada.
Şimdi, daha önce bastırılıp, dağıtılan

önergeyi okutuyorum:
Türkiye BOyOk Millet Meclisi Başkanlığına
57 nci RokOmetin uyguladığı ekono.mik politika Olkeyi durgunluk, işsizlik ve iktisadi gerileme
ve hatta çökOş dönemine getirmiştir. Krizin birinin yaraları sarılmadan yenisi patlamaktadır.
RilkOmetin illke ekonomisini yönetmekte ~'ıı.şarısız oldUğu ve Olkeyi adım adım bir iktisadi felakete
götürdOğO görülmektedir.
'
Aşağıdaki gerekçe ile 57 nci ROkilmet hakkında Anayasanın 99 uncu ve lçtOzOğOn 106 ncı
maddesine göre gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.
1.- Mehmet Bekaroğlu
(Rize)
2.- Teoman Rıza Gilneri
(Konya)
3.- Musa Uzunkaya
(Samsun)
4.- Avni Doğan
(Kahramanmaraş)
5.- Cevat Ayhan
(Sakarya)
6.- Aslan Polat
(Erzurum)
7.- LOtfO Esengün
(Erzurum)
8.- ılyas Arslan
(Yozgat)
9.- Sacit Günbey
(Diyarbakır)
10.- Mahfuz Güler
(Bingöl)
i 1.- Yakup Budak
(Adana)
12.- Mehmet Batuk
(Kocaeli)
13.- Eyüp Sanay ,
(Ankara)
14.- Mahmut Göksu
(Adıyaman)
ı 5.- Maliki Ejder Arvas
(Van)
16.- Ali Oğuz
. (Istanbul)
17.- Eyüp Fatsa
(Ordu)
18.- Latif Öztek
(Elazığ)
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.t
ii

Birleşim: eJ
Sayın

Giriş:

Kaya; buyurun. (MHP

Sayfa :2

1

sıralarından alkışlar)

TURHAN GÜVEN (ıçel) - Sayın Başkan, gruplara da birer dakika söz
. verir misiniz efendim.
BAŞKAN

-Hay hayefendim.

Sayın

Bakanın

açışı

yerine

zaten ben

yaptım.

MEHMET

milletvekilleri; 14 Mart
eğitim

hakkında

huzurlarınızda

(Kahramanmaraş)

KAYA

söz

Tıp Bayramı

gündemdışı
almış

Sayın

nedeniyle bugünkü

konuşmamı

yapmak

bulunuyorum. Hepinize
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Başkan,
tıp

üzere

değerli

fakültelerindeki
şahsım

adına,

saygılarımla selamlıyorum.

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

Tarih: 14.3.2001

: 69

Giriş:

Grup: Emin

Sayfa :1

1

saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerime

başlamadan

önce,

tıp

tüm

sağlık

ve

camiasının

Tıp

Bayramını kutluyor, hepsine 'sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Değerli
araştırmadır.

Türkiye'de

kuruluşunda,

benimseyen

istikrarlı

ve

tıp

eski fakülteleri n

30

adım

adım

kontenjanları

açılan

durumdadır.

fakülteler

Bu durum,

yıla

son

amacı,

tıp

tıp

bakarsak,

eğitimi

ve

fakültelerinin

ilerleyen büyüme ve ani

atakları

görülmektedir.

öğrenci

fakültelerinde

asıl

fakültelerinin

politikaların izlendiği

Bugün

çok, yeni

tıp

milletvekilleri,

kontenjanları

değişmezken,

pek

artırmaktadır.

öğrenci eğitimi

Buna

gittikçe

kontenjan
karşı

artırılmakta,

sayısını,

ise, bütçe

daha

azalmış

gibi, gelir getirmeyen bir faaliyeti

negatif yönde etkilemektedir.
Tıp

fakültelerinde bir

öğretim

üyesine düşen öğrenci sayısı gittikçe

artmaktadır.' Örneğin, 1998'de bu sayı, 1 öğretim üyesine 15-20 öğrenci
civarındadır.

Bu ise,

ülkelerde bu

sayı,

1

uluslararası standardın
öğrenciye

1

öğretim

hemen hemen iki

üyesi

düşmesi

katıdır. Bazı

şeklindedir.

Tam

gün çalışan bir k'linik öğretim görevlisi, bir yıı boyunca, aşağı yukarı 200
öğrenciyi eğitmektedir.
Değerli
yetiştirmektir.

Bu,

eğitimi

milletvekilleri,

önemli

Bu yüzden, fakülte

: bilimler yönünden

olumsuz yönde etkilemektedir.

eğitim sıkıntısı

olan,

öğrenci

çeken yeni
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kaliteli,

uygun

kontenjanları
tıp

sayıda

hekim

indirilmeli, temel

fakülteleri gerekli

altyapıya,

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

mali

69

desteğe,

elemanı

ve

Tarih: 14.3.2001

organizasyona, yatak kapasitesine
yeterli

araç

gereç

yönünden

'eğitiminde, öğrenci kontenjanları, öğretim
bakımıarından akılcı

ve gerçekçi davranma

Mezun edilen hekim

sayısı

durmak da gerekir. Kontenjanlar,
de

bağlı

Giriş:

Grup: Emin

olmalıdır.

Tıp

desteklenmelidir.

üyesi kadrosu,
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Bugün

ayrılan

tiP

kaynaklar

ihtiyacı vardır.

eğitimi

ayrıca, eğitim kurumlarının
eğitim

ve hatta, hasta

Sayfa :2

kavuşturulmalıdır; öğretim

kadar, hekimlerin meslek

fakültelerinde

başına düşen öğrenci sayısı

1

ve

sayısı

öğretimde,

esas

üzerinde

potansiyeline
öğretim

alınmalıdır.

üyesi

TBMM
Müdürlüğü

Tutanak

esas

Grup :Özlem

Tarih :14.3.2001

:69

Birleşim

alınmalıdır. Tıp

fakültelerindeki

:1

Giriş

eğitim grupları

Sayfa :1

on-onbeş

kişiyi

geçmemelidir.
Değerli

milletvekilleri,

öğretim

sadece

Üniversiteler
maaşları

elemanlarının

mali

ve

idari

artırılmalı,

tam gün

bilimsel

düşünceli

yetenekli,

önlenmelidir.

Tıp

gereç olmadan
~apasitesine

göre

fakültelerindeki
kötüleşen

yönden

çalışmaları
kişilerin

maddi

aksaklığının

durumları

desteklenerek,

altyapı,

öğretim

sebebi

değildir.

da

öğretim

özel sektöre ve

üyelerinin

yetişmiş,

değerli,

yurtdışına

elemanı

çıkışı

ve araç

önlenmeli, eksik olanlar düzeltilmeli ve fakültelerin

kontenjanları olmalıdır
açısından

seviyeye

eğitim

desteklenmeli,

fakültelerinin, gerekli

açılması

kapasitesi hasta
yeterli

tıp

ve buna göre

artırılmalıdır.

-kadavra, mikroskop gibi aletler ve

getirilmelidir;

aksi

takdirde,

verilen

Fakülte

kolaylıklar-

eğitim

yetersiz

kalabilmektedir.
Değerli
asistanlık

milletvekilleri,

eğitimi

düzenlenmelidir.
yazması,

hasta

de

fakültelerinde

devamlılık

Asistanlara,
yakınlarıyla

bir plan dahilinde
ameliyatlar

tıp

yaptırıımalı,

çok

problemleri

öğretilmelidir.

yararlılık

ve

daha

öğrenci eğitiminin yanı sıra,

okuması,

prensiplerine
öğrenmesi,

çözmesi gibi olaylara

göre
reçete

yaklaşması,

Asistanlara, yeterli vaka takdimleri ve

buna bir alt

sınır konulmalıdır.

Asistan

eğitiminin

-

~aşasista" il$_ ö{,)retlm Oyelerinin- eşit şekilde devamlılık prensibine uygun
şekilde yapılması ve gOncelleştirilmesi gerekmektedir.
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TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

Değerli

milletvekilleri,

Giriş

Grup :Özlem

Tarih :14.3.2001

:69

sonuç

olarak,

:1

diyebiliriz

Sayfa :2

ki,

tıp

Türk

fakültelerinin durumu bir an önce düzeltilmelidir. Ilgili kurumlar bir araya
gelip gerekli hekim adedini belirlemelidir;
karşılayamayacaksa,

ve yeterli personel

gerekli

altyapı,

sağlanmadan

fakülteleri

açılacaksa,

de bilgi ve

eğitim

BAŞKAN

yeni fakülteler
sayısını

artırmalıdır

(Mikrofon otomatik cihaz

diye

mısınız.

MEHMET KAYA (Devamla) -

12:7

öğretim

açılmamalıdır; eğer,

istenen düzeye

düşünüyorum.

tarafından kapatıldı)

- Efendim, taparlar

fakülteler bu adedi

mali' destek, araç gereç,

bu, hem hekim

kalitesini

eğer, oluşmuş

üyesi

yeni

çıkarmalı

tıp

hem

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

: 69

Grup: Tuba

Tarih: 14.3.2001

MEHMET KAYA (Devamla) -

Giriş:

Konuşmama

Sayfa :1

1

son verirken, tekrar, tüm

tıp

ve sağlık camiasının Tıp Bayramlarını candan kutluyor; aziz Türk M'illetini ve
onun Yüce Meclisini

saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

TURHAN ALÇELlK (Giresun) - Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir
miyim efendim?
BAŞKAN

- Buyurun.

TURHAN

ALÇELlK

arkadaşımız,

sağlıkla

ilgili,

Ben, sizden, bir hususu
BAŞKAN

(Giresun)
Tıp

öğrenmek

- Hiç torpil

-

Efendim,

Bayramıyla

ilgili

iktidar

milletvekili

görüşlerini

2

ifade ettiler.

istiyorum.

yapmadım

efendim.

TURHAN ALÇELlK (Giresun) - Efendim, teşekkür ediyorum.
Efendim,
çalışanlarının
Sayın

bunu

Tıp

Bayramı

sorumlusu

Çalışma
öğrenmek
BAŞKAN

gibi bu kadar önemli olan bir günde,

2.değerli

Bakan

arkadaşım, Sayın Sağlık Bakanı

Bakanı

ve Sosyal Güvenlik

neredeler? Ben,

istiyorum; ne kadar önemli bir günde burada
-

Sağlık

Bakanının

sağlık

nerede

olduğunu

ve

zatıalinizden

değiller.

biliyorum efendim.

Daha evvel verilmiş bir sözü vardı, Çanakkale'deydi; yoksa, gelip, lçtüzük
59'a göre söz isteyecekti.
TURHAN
,,\:-milletvekili

ALÇELlK (Giresun)

-

arkadaşımız ...

'BAŞKAN

- Bir dakika efendim ...
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Efendim,

ikinci husus,

burada

2

TBM M
Tutanak Müdürlüğü
OiKKATL.iNCElENMEMiŞ TUTANAKTIR
Birleşim:

Grup: Hieran

Tarih: 12.6.2001

114

Giriş:

1

Sayfa :1

BIRINCIOTURUM
Saati: 15.00
12 Haziran 2001 Salı
BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL
KATlp ÜYELER: Şadan ŞIMŞEK (Edirne), Hüseyin ÇELIK (Van)
Açılma

----0----

BAŞKAN

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimini açıyor; en iyi dileklerimi
sunuyorum.
(YOKLAMA)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama yapacağız.
Yoklama işlemini başlatıyor ve 5 dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN
Sayın
milletvekilleri,
yapılan
yoklamada
toplantı
yetersayısına
ulaş ılarnam i Ş tı r.
Sayın grup başkanvekilieri, ne kadar ara verelim?
AVNI DOGAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, 10 dakika yeterli.
AYDIN TÜMEN (Ankara) - 15.30'a kadar ara verelim.
BEYHAN ASLAN (Deriizli) - 15 dakika yeterli Sayın Başkan.
BAŞKAN - 15.30'da tekrar toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.07
IKINCIoTURUM
Açılma Saati: 15.30
BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL
KATlp ÜYELER: Şadan ŞIMŞEK (Edirne), Hüseyin ÇELIK (Van)

ve

saygılarımı

BAŞKAN

-

-----0----

Türkiye BüyOk Millet Meclisinin 115 inci

Birleşiminin

Ikinci Oturumunu

açıyorum.

YOKLAMA
BAŞKAN

sonucunda

-

Hatırlanacağı

Ozere, birinci oturumda,

toplantı yetersayısına yapılan

yoklama

ulaşılamamıştı.

Şimdi, yoklamayı tekrarlayacağız.

Yoklama için 3 dakikalık süre veriyorum ve başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden evvel üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.
Gündemdışı ilk söz, Türk tıbbının durumu hakkında söz isteyen Kahramanmaraş
Milletvekili Sayın Mehmet Kaya'ya aittir.
Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakika efendim.

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Türk tıbbı
dünya tıbbının neresinde" adlı gündemdışı konuşmamı yapmak üzere huzurlarınızda söz almış
bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, günümüzde bilimsel çalışmaların değerlendirilmesinde kabul
edilen en iyi ölçüt, hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerdir. Tüm dünyada
Bilimsel Atıf Endeksi tarafından taranan dergilerde çıkan makaleler bu değerlendirme için esas
kabul edilmektedir.
Ülkemizde, son yıllarda tıp alanında kaydedilen aşamaya paralelolarak Bilimsel Atıf
Endeksine giren dergilerde yayımlanan tıbbi makale sayısında oldukça artış olmuştur. Buna
uygun olarak, Bilimsel Atıf Indeksine giren Türkiye kaynaklı makale sayıları da artmıştır. Hatta,
bu sayı sadece artmakla kalmamış, makale sayısına göre yapılan ülke sıralamasında Türkiye,
tıptaki araştırma, makaleler, yayınlar nedeniyle 15 kademelik bir yükselme de kaydetmiştir.
BAŞKAN - Sayın Kaya, bir dakika müsaade eder misiniz.
Sayın m"i1letvekilleri, lütfen, aramızdaki konuşmayı keselim ve hatibi dinleyelim. Bu
ikazım süresi kadar süre, hatibin süresine eklenmiştir.
Buyurun Sayın Kaya.
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Tutanak Müdürlüğü
DiKKAT!..iNCElENMEMiş TUTANAKTIR
Birleşim:

114

Tarih: 12.6.2001

Grup: Hicran

Giriş:

1

Sayfa :2

MEHMET KAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Son onbeş yıı içerisindeki bu ilerlemede, tıbbi makalelerin etkisinin en önemli yeri
tuttuğu görülmektedir. Bu bulgular, tıp alanında, Türkiye'nin son yıllarda dünya tıbbtnı çok iyi
takip ettiği ve çok iyi bir performans gösterdiğine işaret etmektedir. Ancak, burada belirtmek
isterim ki, tıp alanında araştırma ve geliştirmelere yeterince kaynak ayrılsa, Türk tıbbının, kısa
zamanda dünya tıbbının da önüne geçecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Ülkemizde tıp alanındaki araştırmalar için yapılan yatırımlar orantısal olarak çok az artmış
olmasına rağmen, tıbbi teknolojide ve uygulamalarda çok büyük gelişmeler olmuştur.
Değerli milletvekilleri, ülkemizde Ost düzey sağlık hizmeti veren Oniversite hastaneleri,
bu bilimsel gelişmenin öncOlüğünü yapmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmaların yanı sıra, hasta
hizmetlerinde de bu hastaneler başı çekmektedir. Günümüzde, daha gelişmiş Olkelerde verilen
sağlık
hizmetlerinin çoğu, Olkemizdeki birçok Oniversite hastanesinde verilebilmektedir.
Ülkemizdeki üniversite hastanelerinde, modern çağın gereklerine uygun olarak donatılmış dahili
ve cerrahi servisleri, yoğun bakım Oniteleri, ameliyathaneler, radyoloji Oniteleri ve tanı
laboratuvarıarı bulunmaktadır: bu birimlerde verilen tıbbi hizmetler, gelişmiş Olkelerdekine
eşdeğer hizmetlerdir.
Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, son on yılda tıp alanındaki en önemli gelişmeler,
insan genetiği konusunda yapılan çalışmalardır. Insan Genom Projesinin taslak raporu
geçtiğimiz yıl içinde açıklanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde birçok hastalığa, hücresel ve
moleküler dOzeyde tanı koymak, hastalığın seyrini takip etmek ve tedavisini düzenlemek
mümkOn olacaktır. Ülkemiz için önemli sağlık sorunu teşkil eden birçok hastalığın da, bu
molekOler genelik yöntemlerdeki başarıyla tedavi edileceği inancındayız. Ülkemizde, hatta
bugün, tAm dünyada yeni bir kavram olan gen tedavisi uygulamaları için, bazı Oniversite
hastanelerimizde gen tedavi merkezleri kurulmuş bulunmaktadır. GünOmüzde, bu tıbbi
merkezlerimizde, gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde organ ve kemik iliği transplantasyon
çalışmaları yaygın ve geniş kapsamlı şekilde sOrdOrülmektedir. Yine, son zamanlarda beyin ve
sinir sistemiyle ilgili ameliyatlar, kalp ve damar sistemiyle ilgili olan ameliyatlar, gelişmiş
ülkelerdekine eşdeğer bir şekilde yapılmakta ve hatta birçok dOnya tıp merkezinin önünde
hizmet veren tıp merkezlerimiz bulunmaktadır.
Burada gözlemlerimiz göstermiştir ki: yardımcı
tıp
personelinin yetişmesi ve
bilgilendirilmesi bakımından biraz daha çalışmamızın gerektiği inancındayım. Hepimiz
bilmekteyiz ki, tüm bu hizmetler modern teknoloji ve büyük yatırımlar gerektirmektedir: ancak,
bu alanda da gerekli yatırım için ödeneğin de yeterince sağlanamadığı bilinen bir gerçektir.
Değerli milletvekilleri, ülkemizde, 1990 yılında 39 milyon civarında olan ayakta muayene
sayısı, 1999 yılında 55 milyon civarına çıkmıştır. Ülkemizde, yine 199ü'da hastanede 1 hastanın
yatış süresi ortalama 6,2 gÜIJken, 2000 yılında 5,3 gOne düşmüştür. Bu da gösteriyor ki, Türk
tıbbının gittikçe daha verimli, daha iyi hizmetler verebileceğini, süratle yenilikleri kabul edip,
uyguladığını,
verimlilik ve teknolojik alanlarda daha ileriyi gördüğünA, birçok imkanları
yakaladiğını ve kullandığını göstermektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kaya, konuşmanızı, lütfen 2 dakika içerisinde tamamlayınız.
Buyurun efendim.
MEHMET KAYA (Devamla) - Bugün, gelişmiş ülkelerde ne çeşit ameliyatlar yapılıyorsa,
ülkemizde de aynı ameliyatlar yapılmakta, dünyadaki tıbbi teknolojideki gelişmeler, Türk tıbbı
tarafından en kısa zamanda ülkemize intikal ettirilmektedir.
Değerli milletvekilleri, bugOn, TOrk tıbbı, dOnya tıbbıyla bütonleşmiş,
dünya tıbbının bir parçası haline gelmiştir. Türk tıbbı, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de
gelişmiş ülke olarak .kabul edilen birçok ülkeden bugün de ileridedir. Bu nedenlerle, Türk
tıbbının ileriki zamanlarda da dOnya tıbbının önünde olacağına inancım tamdır.
Bu duygu ve düşOncelerle konuşamama son verirken, aziz Türk Milletini ve onun Yüce
Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya.
Gündemdışı ikinci söz, karayollarındaki kantarların hizmete açılması hakkında söz
isteyen Zonguldak Milletvekili Sayın Tahsin Boray Baycık'a aittir.
Buyurun Sayın Baycık.
Süreniz 5 dakika efendim.
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Birleşim

: 127

Tarih: 28.06.2001

BAŞKAN

Teşekkür

-

Şahsı adına, Sayın
Sayın

Grup: Demet

ederiz

Sayın

Giriş:

Sayfa :1

4

Bedük.

Lütfi Yalman?. Yok.

Abdülkadir Akcan?.

ABDÜLKADiR AKCAN (Afyon) - Sayın Mehmet Kaya konuşacaklar.
BAŞKAN

Sayın

-

MEHMET

Değişiklik

(Kahramanmaraş)

KAYA

milletvekilleri; 678

sıra

sayılı

Yapılmasına

konuşmamı

sıralarından alkışlar)

Kaya, buyurun efendim. (MHP

Tıp

Gülhane Askeri

Dair

Tasarısı

Kanun

huzurlarınızda

yapmak üzere

Sayın

söz

Başkan,

değerli

Akademisi Kanununda

hakkında,

almış

şahsım

adına

bulunuyorum; hepinizi

saygılarımla selamlıyorum.

Değerli
Tıp

milletvekilleri, özellikle Gülhane Askeri
hakkında

Fakültesi

genel

bir

bilgi

Tıp

Akademisi Askeri

konuşmama

vererek

başlamak

istiyorum.
uygarlık

Kültür ve
gelişmenin diğer
Tıp

alanındaki

askeri

tıp

Değerli

sisteminin

alanlardaki

gelişmelerde

öncülük

etmiş

ve

genç hekimlerin

gelişmelere

de,

diğer

bir

baktığımızda,

göre çok daha fazla
alanlarda

olduğu

modernleşmeyi sağlamıştır

milletvekilleri,

kurulması,

şöyle

tarihimize

tarihiniizde,

bilgili, görgülü,

yetiştirilmesine

Batıya

olduğu

görülür.

gibi, askerlik ve

yönelik yeni

duyulmuştur.

alanındaki

diyebiliriz.

çağın sorunlarına

ihtiyaç

tıp

bir eğitim

ayak uydurabilecek

Bu amaçla, Sultan ii.

Mahmut zamanında, 14 Mart 1827 tarihinde istanbul'da "Tıphane" adıyla bir
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Birleşim:

tıp

127

açılmıştır.

okulu

Amaç,

Tarih: 28.06.2001

ordunun

olmuştur.

Giriş:

atılım

gerekli olan cerrah

ve yeni okullar

uyduramadığı

için, daha sonra modern

duyulmuştur.

Bu amaçla, Viyana

çağın

eğitim

elçiliği

sayısını
hızlı

Sayfa :2

4

yetiştirilmiştir.

Bu okulda hem hekim hem de cerrah

savaşlarda

Bu yeni

Grup: Demet

karşılayabilmek

gelişmesine

kendini

verebilecek bir okul!'l ihtiyaç

aracılığıyla

yapılan

araştırmalar

sonucu, Prof. Dr. Bernard Avusturya'dan istanbul'a getirilerek, Sultan II.
Mahmut'un
"Mekteb-i
merkezi

önderliği

Tıbbiye-i

ve Prof.
Adliye-i

kurulmuştur.

Bernard'ın katkı

Şahane"

adıyla

ve

çabalarıyla,

yeni ve

çağdaş

1839

yılında

tıp

eğitim

bir

Prof. Bernard, idari ve bilimsel alanlardaki

çalışmalarıyla

132

başarılı

TBMM
Tutanak Müdürı.üğü
Birleşim:

127

Tarih: 28.06.2001

başarılı çalışmalarıyla

bilimsel alanlardaki
kazandırmıştır.

görünümü

yetiştirilmesine
Değerli

hekimbaşının

sivil

sağlık

Şahane"
yılında

Tıbbiye

Mekteb-i

milletvekilleri,

bu okula modern bir fakülte

de,

işleri

kuruluşa

de bu

denilmiştir.

O zaman

Bab-ı

hizmetleri bu daire

daha sonra,

Tıbbiyenin

yılında

aktarılarak,

padişahın

Seraskeri,

ve hizmetleri bu

1850

yılından

adına

şimdiki

Sıhhiye

yürütülmeye

açılmasından

uzmanlık eğitimine

eğitim

öğreniminde

Hastanesi
Berlin

1826

Bakanlığının

Savunma

Dairesi kurulunca, askeri

sağlık

başlanmıştır.

şekilde

rağmen,

sürdürülmesine

hekim gönderiliyor; fakat,

köklü bir reform ve modernizasyon
düşünülmüştü

yapılan müracaatı

Üniversitesi

Tıbbiye-i

sayının

az

yine

dışına eğitime

oluşu

nedeniyle

ve hizmetleri istenen düzeyde gerçekleşemiyordu. Hekimlik

hocalar getirilmesi
Almanya,

sonra,

sonra ülkenin

"Mekteb-i

de, o tarihlerde, bu alanda bir durgunluk gözleniyordu. Yurt

sağlık

eczacıların

askeri alandaki yetkileri,

yani,

Askeri

tarafından

Sağlık eğitim

Mekteb-i

kuruluşa devredilmiş,

görevleri bu

bünyesindeydi. 1862

ve

Sayfa :1

3

katkıda bulunmuştur.

de

kurulan

Giriş:

Grup: Muhsine

hocalarından

asistanlarından

Büyükelçiliğinde

Şahane müfettişi

iç ve

görmüş,

Robert

Prusya
Rieder

Dr. Dayke'yi tavsiye

yapılan

için Avrupa'dan

ve Almanya ile temaslara

uygun
Dr.

sağlanması

anlaşmayla,

dış hastalıkları kliniği

başlanmıştı.

Eğitim Bakanlığı,

ile

Hamburg

etmişti.

1898

Rieder,

Mekteb-i

Bonn

Edindorf

Mayıs ayında

Tıbbiye-i

profesörü, Dr. Dayke de onay

TBMM

Tutanak
Birleşim:

127

yardımcısı

Tarih: 28.06.2001

sıfatıyla

Türk

Müdürlüğü
Grup: Muhsine

hükümetinin

3

Sayfa :2

girmişti.

Rieder'in

Giriş:

emrine

anlaşmasında, emrinde bir hastane kurulması kaydı da vardı. Bu· amaçla

Gülhane Askeri
ay süren
Aralık

Rüştiye

hazırlık

Mektebi

döneminden sonra,

1898 tarihinde "Gülhane"

tıbbiyeden

yapmakta

çıkan

oldukları

yetiştireceklerdi.

onarılarak

asker
staj

sonunda

şekline getirilmişti.

padişahın doğum

adıyla

hekimlerin

hastane

gününe rastlayan 30

bir hastane

açılmıştı.

Haydarpaşa

Askeri

seçilenleri

Riader ve Dayke büyük özveriyle

Dört

uzman

ve

çalışarak

Bu

kuruluşta,

Hastanesinde
hoca

olarak

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

: 127

Tarih: 28.6.2001

büyük
çapında

patoloji,

çalışarak

özveriyle

eğitim

Grup: Öngören

histoloji,

röntgen

Türkiye'nin en iyi servisleri olarak

Dr.

intörnlük

Wieting

getirilmiştir.

eğitimi

Wieting

de böylece

yılında

ve

laboratuarları

kimya

döneminde

Paşa

başlamış

Birinci Dünya

gönderilmiş

Çanakkale'den gönderilen

ayrılmış

ve

tıp

fakültesi

başlandığından,

Gümüşsuyu

onarılarak

1923

eski yerine

geçmiştir.

de askeri staj ve
öğrenciler

Savaşı

ilan

Gülhane,

edilmiş, kontratı

harp

yaralıların bakımına

1924

eğitim

yılında

sınıf

hastanesine

tahsis

taşınmış,

sona eren Dr.
çevrilerek

edilmiştir.

Fransızlara

daha sonra eski

tahsis
binaları

kabul edilen bir kanunla, sivil hekimlere

zorunluluğu

milletvekilleri,

daha

getirilmiş

ve

tıbbiyeyi

sonraki
ve

yıllarda

Gülhane

bulunduğu

binaların yapılanmaması

ve Ankara'da Gülhane gibi bir

Gülhane'nin

nakli

fikrini

bitiren bütün

başlamışlardır.

yetersizliği, aşırı bakım-onarım masrafları

Ankara'ya

son

büyük zaferden sonra 2 Ekim 1923 tarihinde tekrar

Gülhane'ye devam etmi?ye

Değerli

ve yerine

oldu.

Askeri Hastanesine

yılında,

yıllarca

Türkiye'de ilk defa

istanbul'un işgal i dönemlerinde Gülhane binası
edilen

dünya

çalışmışlardır.

Gülhane'ye gönderilmeye

1914

Sayfa :1

duyurmaya,

milletvekilleri, Dayke 1907'de Gülhane'den

Wieting

öğrencileri

adını

4

yapmaya karar vermişlerdi, bu dönemde açılan anatomi,

fizyoloji,

Değerli

Gülhane'nin

Giriş:

doğurmuştur.
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21

binalarının

yer itibariyle yeni

kuruluşun eksikliği,

Temmuz

1941

de

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

127

Tarih: 28.6.2001

Grup: Öngören

Giriş:

4

Sayfa :2

demiryoluyla Gülhane Ankara'ya intikal ettirilmiştir. ilk olarak, bugün, Tıp
Fakültesi Hastanesi olarak
yerde

konuşlandırılan

şartlarda

Ankara

kullanılan

Gülhane,

hizmetine devam

Tıp

Fakültesinin

Hastanesine tahsis

tıp

yetersizliği

1945

yılında

kurulması kararlaştırılmış

edilmiştir.

fakültesinin

binaların

etmiştir.

ve Prof. Dr. Abdülkadir Noyan
vererek

Cebeci Merkez

Binasının bul'unduğu

nedeniyle çok güç

çıkarılan

bir kanunla

ve bu görev de Gülhane

Gülhane, tarihi bir görevi yine yerine
başkanlığında

çekirdek

kurulmasını gerçekleştirmiştir.

136

eğitim

getirmiş

kadrosunu da

TBMM
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim:

127

Tarih: 28.6.2001

Grup :Ayfer

Giriş:

4

Sayfa :1

kurulmasını gerçekleştirmiştir.

1947
yani

yılında

çıkarılan

unvanını

GATA

nedeniyle 1953

alan

yılında,

bir kanunla, Gülhane Askeri
Gülhane,

binaların

Cebeci'deki

bugünkü Kara Harp Okulu

Tıp

yanındaki

Akademisi,
yetersizliği

yedek subay

binasına taşınmıştır.

okulu

GATA 1958

yılında

bünyesinde gastroenteroloji ve çocuk servislerini

de açarak, kendi kendine yeterli hale
Değerli

milletvekilleri,

gelmiştir.

kurulduğu

günden bugüne dinamizmini koruyan

Gülhane, tıp biliminin hızla gelişimine ayak uydurmuş ve birçok ilke imzasını
atmıştır. Halen bu dinamizmini koruyan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 1

200 yatak kapasiteli hastanesi, askeri

tıp

fakültesi, yüksek

hemşire

okulu,

istanbul'da Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, deniz ve sualtı hekimliği, fizik
Kuvvetlerin dev bir

sağlık

Kuvvetleri bünyesindeki askeri hastanelerden, 211

sayılı

tedavi hastanesi birimleriyle, Türkiye'de,
eğitim

Silahlı

merkezi olarak hizmet vermektedir.
Türk

Silahlı

Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu hükümleri çerçevesinde, sadece
Türk

Silahlı

Türk
ve bilimsel
sayılı

Kuvvetleri
Silahlı

Kuvvetlerinin,

araştırma

Kanuna göre

mensupları

ve

yakınları yararlanmaktadır.

sağlık

birimleri

alanındaki eğitim,

öğretim

faaliyetlerini yürütmek üzere 17.11.1983 tarih ve 2955

kurulmuş

bulunan Gülhane Askeri

137

Tıp

Akademisinin ise,

TB M M
Müdürlüğü

Tutanak
Birleşim:

eğitim

127

Tarih: 28.6.2001

faaliyetlerine

katkı

Grup :Ayfer

sağlamak

Giriş:

amacıyla,

Sayfa :2

4

kapasitenin

yüzde

5'ini

geçmemek üzere sivil hasta kabul edilebilmektedir.
Değerli

tamamen

milletvekilleri, "Mehmetçikle Elele

vatandaşlarımızdan

Kuvvetleri Rehabilitasyon ve
sonuçlandırılmış
yataklı

bir

yerde hizmete

Bakım

olarak

Merkezi
Tıp

Başkanlığı

Akademisi

Eskişehir

başlatılan,

kapsamında,

Türk

Projesi

Silahlı

başarıyla

Komutanlığına bağlı

yolu üzerinde, Bilkent'e

200

yakın

açılmıştır.

Yurdumuzda terör

vatandaşımızın

olaylarının azalması

kullanılabilmesi, anılan

ve verimli olarak

maksadıyla,

toplanan paralarla

ve Gülhane Askeri

sağlık kuruluşu

Kampanyası"

istifadesine

2955

sayılı

açılması

Kanunun

138

nedeniyle, bu merkezin

yaygın

merkeze ihtiyaç duyan daha fazla

ve

kapasite

kullanımını

artırmak

TBM M
Tutanak Müdürlüğü
Birleşim

: 127

Tarih: 28.6.2001

maksadıyla,
kişilerin

2955

sayılı

Bakım

4

Sayfa :1

Kanunun 7 nci maddesinde yer alan sivil

istifadesine yönelik yüzde 5

Rehabilitasyon ve

Giriş:

Grup: Ali

Merkezi

oranındaki sınırlamanın kaldırılması,

Başkanlığı bakımından uygulanmamasının

yararlı olacağı savunulmuştur.

Başarılı

fizyolojik ve psikolojik tedavinin

sınırlamasının kaldırılmasıyla,

sivil hasta

edilebileceği

ve

bu

merkezin

bilimsel

yapılabildiği

bu merkezdeki

dışından

da hasta kabul

yurtiçi ve

gelişmesine

katkı

sağlaRmasının

yanında ...

(Mikrofon otomatik cihaz
BAŞKAN

-

Sayın

tarafından kapatıldı)

Kaya,i dakika içinde

MEHMET KAYA (Devamla) merkezin
karşılanmış olması,

Değerli

yatak

ve yüzde 5

olduğu,

insanımızın

bu

hizmetinde

Bu duygu ve
saygılarımı

herkes

de

tarafından

ederim

Başkanım.

kısmını

bir

efendim; buyurun.

kendi

kaynaklarıyla

kabul edilmesi gereken bir husustur.

milletvekilleri, tesisin mevcut kapasitesinin azami 200

olduğu

mümkün

gider·lerinin

Teşekkür

toparlayın

tasarının
olması

-

kanunlaşmasıyle,

tüm

yerinde olan bir uygulama

ederiz

Sayın

139

kapasitenin

ülke

olacaktır.

son verirken, hepinize en derin

sunuyorum.(Alkışlar)

Teşekkür

50

13 adet sivil hasta kabulünün

düşüncelerle konuşmama

ve sevgilerimi

BAŞKAN

kısıtlamasıyla

artı

Kaya.

TB M M
Tutanak Müdürlüğü
OiKKAT!..iNCElENMEMiŞ TUTANAKTIR
Bir.leşim

:35

Tarih :9.12.2001

Grup :Ayfer

Giriş:

3

Sayfa :42

Sayın milletvekilleri, son ekonomik krizin hazırlanış ve gelişme sürecine bakarsak, iki
önemli faktörü görürüz. Birincisi, bazı yabancı bankaların, zaten, sıcakpara politikasıyla
yürüyen ekonomiden çok para çekişleri; ikincisi, bazı politikacı ve bürokratların büna hizmet
edişleridir. Özellikle de, kendi Ulkesinin ve insanının samimi bır dostu olmadan, başka
dAnyaların ve değerlerin sözcOsü olmaya, menfaatlerini korumaya amade ...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, size de 3 dakika veriyorum; IOtfen, tamamlayı'n.
SÜLEYMAN SERVET SAZAK (Devamla) - ... yönetici ve kalem sahiplerinin çoğaldığı ve
bunun da rahatlıkla, son zamanlarda olduğu gibi, evrensel doğru olarak takdim edilebildiği bir
zaman diliminde, milli ve duyarlı bakış açılarının öneml bir kez daha anlaşılmış bulunmaktadır.
Bu kapsamda, geçmişi analiz ederek geleceğimize yön vermek ana gerçeğimizdir.
Bunu özellikle vurgulamak istedim; çünkü, TOrkiye'nin ekonomik krize girmesinde en çok
sözü edilen hususiar, 1997 yılında çıkarılan nereden buldun yasasıyla, buna paralelolarak
yürürlüğe giren diğer vergi yasaları ve son krizde 3,5 milyar dolar zararla devletleştidlen
bankaların
12 milyar doları aşan zarara yol açmaları hadisesidir. Namus, karapara ve
hortumcularla mücadele etmek gibi doğru hedeflere yanlış iz ve kılavuzlarla gitmek, TOrkiye'de
çok uygulanan bir metot olmuştur. ,
Son dönemlerde, TOrk ekonomisi yukarıda saymış olduğumuz doğru tespitlerle, ancak,
yanlış ellerle çökertilmiş ve bu işin başrollerindeki şahıslardan biri görevinden ayrılarak, her
zaman yaşadığı Avrupa'ya göç etmiştir. Onun için, kendi içinden sabote edilmeye yönelik bir
dışpolitik taarruzun varlığını da gözardı etmemeliyiz. Yakın ve uzak tarihimiz bunun çarpıcı
örnekleriyle doludur. BugOn, demokratikleşme, insan hakları gibi doğru kavramları kullanarak
Avrupa Birliği ve Kıbrıs gibi konularda yönlendirme yapanların sicil ve bağımlılıklarına bakmak,
TArkiye'nin götürülmek istendiği yolun ne olduğu konusunda haklı olarak şüpheci olmamıza
sebep olmaktadır.
Bugü'n, Türk Devleti ve Milletiyle gerek kendileri gerekse işbirlikçileri eli 'v'e ağzıyla bu
'oyunları oynayan devletler iyi bilsinler ki, tarihsel miyopluk ve kendini beğenmişlikleriyle
kOltürel çokkimlilik açılımını yapamadan yükseldikleri yerden hızla çakılacaklardır. (MHP
sıralarından .alkışlar) Bizim, Türk Devleti olarak milli çıkarlarımızı, geleneksel statükocu "bana
dokunmayan yılan bin yaşasın" anlayışıyla korumamız ve dışpolitika yapmamız mümkün değildir.
Herkes bilmelidir ki, Türk Devleti büyük bir devlettir; dostluğu da düşmanlığı da çok önemlidir.
Bu anlamda Türkiye, öncelikle çevresinde güvenlik bölgeleri oluşturmak zorundadır. Gerek
ittifaklara dayanarak güç kullanmak, gerekse karşılıklı menfaata dayalı politikalar Oretmekle
birlikte, kOresel anlamda, Türkıye etkın ve aktif olmak mecuriyetindedir. Bunun için derhal yeni
dünya düzenine uygun kısa, orta ve uzun, vadeli milli güvenlik stratejileri ortaya konulmalıdır.
Tarihsel misyonumuzun gereği budur. Içten ve dıştan gelecek her türlü ihanete karşı Türk
Milletinin evlatları uyanık olmak ve ihaneti önleyerek başarılı olmak zorundadır. Bunun başka
bir yolu yoktur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, bugünün dOnyasının
demokratik toplumlarında olduğu gibi, kendi parlamentosunu ve kamuoyunu azami ölçüde
kullanarak milli meseleleri ve dışpolitikayı yOrüten menfaatımız, ister iktisadi ister siyasi olsun
rabıtalarını kurgulamak ve gözetmekte devamlılığı olan"
kendi özdeğerlerine sahip hariciye
kadrolarının işbaşında old\lğu bır Dışişleri Bakanlığı temennisiyle, 2002 yılı bütçesinin ve bu
vesileyle, önümOzde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramının ülkemize hayırlı olmasını diler,
hepinize saygılar sunarım (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sazak.
,
Sayın milletvekilleri, böylece, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir.
Şahısları adına, bütçenin lehinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Kaya,
buyurun efendim (MHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakika Sayın Kaya.
MEHMET KAYA (Kahramanmaras) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2002 Dışişleri
Bakanıığı 6utçesı hakkında şahsım adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyorum;
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünlerde ülkemizin dış ilişkilerinde, milletimizin
yaşamsal çıkarlarını yakından ilgilendiren çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden
geçmekteyiz. Işte, bugün, ülkemiz açısııldan önemli olan bu gelişmeler hakkında şahsi görüş ve
kanaatlerimi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım.
Değerli milletvekilleri, bugünlerde dış politikamızın
gündeminde, Avrupa Birliğinin
genişlemesi bağlamında endişe verici bir gelişme olan Güney Kıbrıs Rum yönetimini tek taraflı
olarak Avrupa Birliğine tam üye yapma girişimlerinin Ulaştığı bir merhaledir. Işte bu gelişme,
Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Avrupa Birliği arasında müzakerelerin 2DD2'de tamamlanacağına
ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en kısa zamanda Avrupa Birliğine gireceği yönündedir. Bu
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gelişmeyi yakından takip eden Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Avrupa Birliğine üyelik
başlangıcından beri bu konudaki çekincelerini kayda geçirmiş, gerekli uyarıları
yapmıştır. Türkiye, her zaman, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ulaşılmadan Kı.brıs'ın tümü veya bir
bölümO hakkında tek taraflı atılacak yanlış adımların Kıbrıs'ta ve bölgede son derece vahim
sonuçlar doğuracağını tüm dünyaya bildirmiştir; ancak, GOney Kıbrıs Rum yönetiminin hukuk
dışı başvurusunu, Avrupa Birliği, Türkiye'nin uyarılarına rağmen işleme koymuştur. Bu durumda,.

sürecinin

Güney K'ıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs sorununu önceli uluslararası platformlardan Birleşmiş
Milletlere, daha sonra da Avrupa Birliğine götürerek kendi istekleri doğrultusunda çözmeye
çalışmışlardır; ancak, Kıbrıs konusunda gelinen bu noktada Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve
Avrupa Birliği bilmelidir ki, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin onaylamadığı bir
çözüm çözüm değildir ve geçerli de' değildir. Peki, ne yapılacak?. Yapılacak tek şey, tarafların
karşılıklı onayladığı bir çözüm, esas çözüm olacaktır. Buna göre, Kıbrıs konusunda, uluslararası
hakemlerin görüşüne ihtiyaç da yoktur. Kıbrıs konusu, Avrupa Birliği konusundan tamamen
farklı, ayrı bir konudur; ikisi de ayrı ayrı değerlendirilmelidir ..
Değerli milletvekilleri, diğer bir konu olan Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimiz,
ülkemizin bir tercihini yansıtmaktadır. Türkler, MO. 3 üncü Asırda ıskit, Saka ve Hun TOrklerinin
Avrupa'da yerleşip, Avr.upa Hun Imparatorluğunu kurmalarından ve Avrupa'nın etilik yapısında
yer almalarından bu yana Avrupalıdıriar.
Bugün, Avrupa Birliğini, bizim de paylaştığımız demokrasi, özgürlük, insan hakları,
hukukun üstünlOğü gibi kavramları temsil eden bir değer olarak kabul ediyoruz. Bu değerleri
Olkemizde . koruyup daha da geliştirmek hem bÖlgesel barış, istikrar ve refaha daha iyi etkin
katkılarda bulunmak hem de farklı din ve kültürlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü temelinde barış
içinde bir arada yaşamalarının mümkOn olduğunu göstermek amacıyla Avrupa Birliğine tam üye
olmak istiyoruz.
.
Bu arada, Avrupa Birliği, bütüncül.ve entegre anlamı da kendini belirlemektedir. Bu ise,
siyasi, ekonomik ve stratejik bir hedeftir. Günümüzde, Avrupa Birliği ve Türkiye'yi, birbirinden
ayrılmayan ve birbirini tamamlayan iki unsur olarak görmenin ve değerlendirmenin en hesaplı ve
en gerçekçi yololduğunu söylemek isterim.
Yine, bu çerçevede, Avrupa güvenlik ve savunma politikasının şekillenmesinde de, elli
yıla yakın NATO üyesi olan Türkiye'nin üstleneceği rolün, öncelikle Avrupa'nın güvenliği için
hayati önem taşıdığına inanmaktayım.
.
Değerli milletvekilleri, ulusal çıkar ve güvenliğimizi yakından ilgilendiren Balkanlarda
da, son zamanlarda, kısmen de olsa bir istikrar kazanılmış gözüküyor. Balkanlarda oluşan bu
istikrar da Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova'da önemli görev yapan NATO ·gücüne Türkiye
de katılmış ve istikrarın Oluşmasına bOyOk katkılarda bUlunmuştur.
Ülkemizin, Bulgaristan ve Romanya'yla gerçekleştirdiği işbirliği ise gelecekte,
Balkanlardaki gelişmelere daha da fazla katkı sağlayacağına inanmaktayım; ancak, şurasını da
belirtmeliyiz ki, TArkiye, Balkanlar'da, olması gereken yerde de değildir.
Değerli milletvekilleri, Kafkaslar'daki istikrarsızlar, Karabağ sorunu, halen çözOlemeyen
sorunlardır. Bu kronik sorunlar, BakO-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattını da olumsuz olarak
etkilemektedir. Bu arada, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Ermenistan arasındaki
diyaloğun
ve karşılıklı güven duygularının geliştirilmesini ve doğrudan Ikili görüşmeler
yapılmasını, gerekirse de bir Kafkas konferansının yapılmasını, Kafkasya'da istikrarın bir
başlangıcı olarak dOşOnebiliriz diye düşünmekteyim.
Değerli milletvekilleri, diğer bir konu da ulusal güvenliğimiz ve çıkarlarımız bakımından
Kuzey Irak ve Irak'ın durumudur. Biz, burada, Irak'ın toprak bütünlüğünü, Irak'ta demokratik bir
ortamın oluşmasını, Oluşacak demokratik ortam içinde Irak TArkmenlerinin de, eşitlik prensipleri
doğrultusunda
tüm
haklarının
kabul
edilmesini
ve
Irak
Türkmenlerinin
çıkarlarının
uluslararasında
da söylenip .kabul edilmesini, kendilerinin dinlenilmesini ve Türkiye'nin
ekonomik çıkarlarının korunmasını istemekteyiz.
.
..
Değerli milletvekilleri, Sovyetler Birliğinin çözülmesiyle, köklü tarihi, zengin kültürü,
genç nüfusu, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarıyla bir Avrasya gerçeği ortaya çıkmıştır.
Bunun sonucu olarak da, Kafkasya. ve Ortaasya'daki karçleş cumhuriyetler ile Türkiye arasında
yeni dostluk ve işbirliği köprüleri kurulmuştur. Türkiye, özel ve kamu sektörüyle, bugün,
Ortaasya'nın gelişmesinde ve kalkınmasında en büyük katkıyı sağlayan bir ülke durumundadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye açısından'önem taşıyan yerlerden birisi de
Ortadoğu'dur.
Maalesef, bu bölgede de, arzulanan barış ve istikrar ortamı henüz
sağlanamamıştır. Burada, Arap-ısrail uyuşmazııkıarında, Türkiye, dengeli bir dışpolitika takip
ederek, her iki tqrafı da nazik bir şekilde gücendirmeden, barışa hizmet etmeye çalışmaktadır.
Ortadoğu'yla tarihi ve coğrafi bağları bulunan Türkiye'nin, Arap-ısrail uyuşmazlıklarındaki
çabalarının
önemi büyüktür.
Bu
bağlamda,
Türkiye'nin mevcut çabalarını
daha
da
yoğunlaştırmasının, bölge ve dünya barışı için daha da iyi olacağına inanmaktayım.
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Değerli milletvekilleri, Olkemizi ilgilendiren diğer önemli gOncel konu da, 11 EylOI 2001
tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde olan terör saldırıları sonucunda gelişen olaylardır.
Terörizm konusunda gelinen nokta, Olkemizin işin ta başından beri haklılığını göst-ermektedir.
Terör konularında heT şeyin apaçık, göz önOnde olmasına rağmen, TOrkiye'hin terörizmdeki
haklılık çağrılarını ve geçmişteki terör olaylarını halen bazı Olkeler görmezlikten gelmektedirler.
Işte, bu durumlara rağmen, TOrkiye'nin terör konusundaki istekleri arasında terörOn iyice tarif
edilmesi, uluslararası terör konferansıarının yapılması, uluslararası antiterör örgOtOnOn
kurulması yönOnde TOrkiye'nin aktif olarak çalışmalarını sOrdOrmesinin yararlı olacağını da
belirtmek isterim.
11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerindeki terörist saldırılar sonucunda,
Amerika Birleşik Devletleri ve mOttefiklerinin Afganistan'daki operasyonlarında, Torkiye'nin de
daha aktif rol almasının gerekliliğine inanmaktayım-. Nedenine gelince; TOrkiye'nin Afganistan'la
tarihi ve kOltOrel bağları vardır. Afganistan, TOrk dOnyası için çok önemlidir. TOrkiye,
Afganistan'a gerektiği kadar her çeşit maddi ve manevi yardımları yapmalı ve gerekirse de,
gerektiği kadar TOrk askeri göndermelidir. TOrkiye, Afganistan'la ilgili toplantılarda aktif rol
almalıdır. Bu bağlamda, Afganistan'da Amerikan, Ingiliz, Fransız ve Alman askerlerinin yanında
TOrk askerinin bulunmasının en azından, ecdadına, o topraklara, TOrk ve Islam dAnyasına
saygıdır diye düşOnAyorum.
Sayın Başkan değerli milletvekilleri, bu duygu ve dOşOncelerle konuşmama son verirken,
iki gOndOr ıçel ve çevresinde olan sel felaketinden dolayı bölge halkına geçmiş olsün diyorum
ve bOtOn vatandaşlarımızın - yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını ve yeni yılını kutluyorum.
Dışişleri bütçesinin; Dışişleri Bakanlığımıza ve Olkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz
TOrk Milletini ve onun YA ce Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve DSP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN

- TeşekkOr ederim Sayın Kaya.
Ikiniz de konuşacak mısınız Sayın Bakan?
DıŞIŞLERI BAKANı ıSMAIL CEM (Kayseri) - Evet.
BAŞKAN - Peki efendim.
Söz sırası, sayın hOkOmette.
NIDAI SEVEN (Ağrı) - Sorular sorulduktan sonra konuşsaydı.
BAŞKAN
Efendim, soruların ne zaman sorulacağını daha öğrenmediniz mi?!
Sayın Bakan, 15 dakika size verdim, 15 dakika da Sayın Çevre Bakanına;
isterseniz, 30 dakikayı siz kullanabilirsiniz.
Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

ama,

DıŞIŞLERI BAKANı ıSMAIL CEM (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
öncelikle, konuşan bOtAn sözcOlere teşekkOrlerimi sunmak istiyorum.
Elbette, Meclisimizden kaynaklanmış dOşOnceler, eleştiri, öneri ve bOtOn bunl"ardan
ortaya çıkacak, hepimizin paylaştığı, paylaşacağı- sonuçlar, politikalar -amaç bu ve bu amaca
yardımcı olan bir oturum, bir mOzakere- burada cereyan ediyor.
Ben, bazı birkaç konuyu alıp, orılar hakkında da etraflı bilgi sunmak istiyorum;
öncelikle, bu Avrupa GOvenlik ve Savunma Politikasıyla ilgili. Burada, son gelişmeler Ozerine
yeterince açık olunamadığının bilincindeyim. Bunun da bir nedeni var, bazı milletvekili
arkadaşlarımız
da değindi; çOnkü, henOz, resmen açıklanmamış bir metin Ozerinde
konuşmaktayız. Dolayısıyla, ben de, burada, ana natlarını, özetini, özOnO, hiçbir yanlış
anlamaya mahal bırakmayacak şekilde sunacağım; ancak, bir metin okumayacağım.
Önce, bir iki dOzeltme yapayım izninizle. Hep, bir mektuptan söz ediliyor. Blair'in
mektubu gelmiş, bize teminat vermiş, biz de, bu gOvenlik politikaları, Avrupa ordusu konusunda,
o teminata gOvenerek tutum değiştirmişiz. Bir defa, böyle bir şey söz konusu cı.eğil; herhangi bir
devlet başkanındangelecek mektup nedeniyle ya da herhangi bir devlet başkanının, hOkümet
başkanının TOrkiye'ye bizzat teminat vermesiyle bizim politikalarımız oluşmuş değil ve oluşacak
değiL.
,"Avrupa GOvenlik ve Savunma Politikası" dediğimiz olay, malum, Avrupa Birliğinin yeni
bir askeri organizasyon kurması. Bir organizasyon kuıuyor Avrupa Birliği, bir bakıma yeni bir
ordu oluşturuyor. Bu orduyu oluşiururken, NATO'ya gelip diyor ki: "Ben, NATO'nun
imkanlarından da faydalanmak istiyorum; belli ölçOde NATO'yla birlikte bu yenı askeri gOcO
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BİRINCl OTURUM
Açılma

Saati: 15.00
2 Ocak 2002 Çarşamba
BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY
KATİp ÜYELER: Levent MISTıKACrLU (Hatay), Mehmet BATUK (Kocaeli)
BAŞKAN

-

Sayın

--------0--------

milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45

inci

Birleşimini

açıyorum.

ııl.-

Y O K LAM A

BAŞKAN - Elektronik cihazIa yoklama yapacağım.
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Bu sOre içerisinde sisteme giremeyen arkadaşlarımızın
teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremeyen
arkadaşlarımızın,
burada
bulunduklarını bildirir yoklama pusulalarını belirlenen süre içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını
rica ediyor ve yoklama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazia yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Ben, öncelikle, 2002 yılının, sizlere, ülkemize ve ulusumuza hayırlı olması temennisiyle bugünkü gündeme geçmek istiyorum.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.
GOndemdışı ilk söz, biyoterörizm konusunda söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın
Mehmet Kaya'ya aittir.
Buyurun Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biyoterörizm adlı
yapmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum; bu
vesileyle de, sizlerin ve tüm vatandaşlarımın yeni yıllarını kutluyorum, yeni yılın, ülkemize ve tüm
insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum.
Değerli milletvekilleri, biyolojik silahlar, doğada normalolarak bulunan ve patojen özelliği
olmayan; ancak, genetik girişimlerle insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde hastalık yapan toksinlerden oluşan silahlardır. Toksinlerden oluşan biyolojik silahlar, çok geniş bir dağılım göstererek, kullanıldığı yerlerde, dost-düşman ayırımı yapmadan, çeşitli organ ve dokularda çeşitli hastalıklara sebep
olurlar. Biyolojik toksin ve silahlar, insanlar, su ve besin maddeleri, ticari nakil araçlarıyla yayılım
gösterirler. Ani olarak etkileri kaybolacağı gibi, yıllarca süren çevre kirliliğine de sebep olabilirler.
Biyolojik silahlar, kolayca depolanabilir, kolay uygulanabilir; ancak, pahalı korunabilen
silahlardır. Biyolojik savaş ajanları, aşı, ilaç Oretimi, tarım ve hayvancılıkta kullanılan insani amaçlı
maddelerin arkasına gizlenerek, sinsi ve kolayca kullanılan, şiddet ve terör amaçlı kullanıldıklarında
da toplumları kolayca paniğe götüren silahlardır.
Biyolojik silahlar, harp tarihinde her zaman mevcut olan silahlardır. Özellikle ortaçağda,
Moğol ve Arap orduları, vebadan ölmüş insan ve hayvanlardan elde ettikleri maddeleri karşı ordulara
bulaştırarak, onları yenmenin yollarını denemişlerdir. Yine, Amerikan bağımsızlık savaşında da, çiçe!·.
hastalarının battaniyeleri İngiliz koloni ordularına gönderilerek, İngiliz ordularında çiçek salgınıar,
oluşturulmuş ve böylece de, İngilizlerin gücOnün kaybolması sağlanarak, biyolojik savaş metoduyla
gündemdışı konuşmamı

Amerikalılar, İngilizleri yenmişlerdir.

Değerli milletvekilleri, Birinci ve İkinci DOnya Savaşlarında Galiçya, Kafkasya, Mısır,
Yemen, ADadalu, Balkan, Avrupa ve Rusya cephelerinde veba, tifOs, kolera, dizanteri. sıtma gibi
hastalıklardan ölenlerin sayısı, süngü ve mermiyle ölenlerin sayısından onlarca ve binlerce kat daha
fazladır.

Biyolojik ajanların etkilerini ve hasarlarını göstermek amacıyla, zamanın dünya imparatoru
BOyük iskender'in ve ordularının, Mısır'da, cüssesi belki 1 gram bile olmayan, ömrü 8- i O saat olan
sivri sineklerin oluşturduğu sıtmadan öldüklerini dünya harp tarihi yazmaktadır. Yine, tarihe geçmiş
daha birçok şahsiyetin de zehirlenerek ve biyolojik silahlar kullanılarak öldOriı:dOklerini, harp tarihi
ve askeri tıp kayıtları göstermektedir.
Değerli milletvekilleri, biyolojik ajanlar harp tarihinde zaman zaman başvurulan zaman zaman
denenen silahlardır. İngiltere 1941 yılında şarbon mikroplarıyla deneme amaçlı bir adasını kirletmiş;
ancak, 40 yılda, 1980'Ierin başında adayı şarbon mikroplarından temizleyebilmiştir. ikinci Dünya
Savaşı sırasında Japon orduları işgal ettikleri Mançurya ve Moğolistan'da veba biyolojik silahını
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kullanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 1943'te
oluşturmuştur. Bu merkez halen görevi başındadır.
şarbon

sporlarının

bulunduğu

etkisiyle de atmosfere

yayılmış

biyolojik savaş' ve savunma amaçlı bir merkez
1979 yılında Sovyetler Birliğinde, Ukrayna'da
laboratuardan yanlışlıkla havaya karışan şarbon mikropları, rüzgarın
ve i 000 civarında Ukrayna'Iının akciğer şarbonundan ölmesine neden

olmuştur.

Sayın
Başkan,
değerli milletvekilleri;
1990'Iarın
başında Körfez Savaşı
döneminde de
biyoloj ik tehdit unsurlarının önplana çıkarıldığı biyolojik savunma ve biyolojik istihbarat için büyük
çabalar sarf edildiği bir dönem başlamıştır. Bu dönemde Birleşmiş Milletler, Irak'ta bulunan şarbon,
botilium gibi birçok biyolojik ajanlar içeren projelere ulaşmıştır.
Değerli milletvekilleri, ii Eylül 200 i 'den itibaren de, Amerika Birleşik Devletlerinde de
şarbon mikrobu bulaştırılmış mektup ve posta paketleri ile biyoterörizm kaynaklı ciddi ve gerçek bir
aktivite mevcut oluşmuştur. Biyotçrllrizmde kolayca kullanılan şarbon mikrobu, toprakta yıllar ve hatta
yüzyıllar boyunca canlı kalabilen mikroplardır. Şarbon mikrobu kolay ve çabuk üreyen, yüksek bir
teknoloji gerektirmeyen, ucuza mal edilen bir mikroptur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kaya, i dakika içerisinde toparlar mısınız efendim.
M EHMET KA Y A (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Bu mikropların, 80-100 adeti 15 mikronluk sentetik partiküllere monte edilir. Biyolojik
silahlar olarak da, işte mikrop monte edilen bu partikUller kullanılır. Bu partiküller atıldığında, 1 ila 6
gün sonra ateş, öksürUk, nefes darlığı, göğüs sıkıştırması şeklinde kendini gösterir. Amerika Birleşik
Devletleri bugün terörizm amaçlı şarbon salgınından toplumunu korumak için çok büyük eforlar sarf
etmektedir. Bu eforiarın başında eğitim, aşılama, hastaları tedavi, turistleri, uçak yolcularını ve tüm
gıda maddelerini kontrol gibi aktiviteler gelmektedir. Bu aktiviteler için ise, milyonlarca dolar,
günlerce ve aylarca da zaman harcanmaktadır.
Bugün, şarbon mikrobunun yanı sıra, biyolojik silah olarak en çok kullanılabilecek mikroplar
ise, veba, kolera, TUam, tifo, tifüs, çiçek, beygir ensefalatisi, AIDS mikropları kullanılmak üzere hazır
bek i eti i mekıed i ri er.
İşte bu bilgiler doğrultusunda, biyoterörizm bakımından ilIkemizin de diğer ülkelerden geri
kalmaması için, Milli Savunma, Sağlık, Içişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarımızın da, biyoterörizmle
ilgili yeni birimler oluşturarak biyolojik silahlara karşı organize olmalarının önemini sizlere ve
hükümetimize arz etmek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET KAYA (Devamla)- Işte bu duygu ve düşüncelerle aziz Türk Milletini ve onun Yüce
Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Kaya.
GOndemdışl ikinci söz, kredi kartları borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntılarla
ilgili söz isteyen Manisa Milletvekili BOlent Arınç'a aittir.
Buyurun Sayın Arınç.
Süreniz 5 dakikadır.

BÜLENT

ARINÇ

(Manisa)-

Sayın

Başkan,

değerli

arkadaşlarım;

hepinizi

hilrmetle

selamlıyorum.

Sözlerimin başında, 2002 yılını, başta Başkanımız olmak üzere biltün milletvekili
ve aziz milletimize hayırıar getirmesi dileğiyle tebrik ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bugün duydUğumuz bir acı haberi de arkadaşlarımla paylaşmak
istiyoru m. Hamd olsun ki, hayattadıriar. Trafik kazası geçirdiğini ve yaralandığını duyduğumuz
Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Haykır'a geçmiş olsun dileklerimi
sunuyorum; değerli bakanlarımıza ve ekiplerine ve bu anormal hava şartları içerisinde kaza geçiren
bütOn vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, toplumda yaşadığımız ekonomik kriz içerisinde derin yaralar açan bir
konuya da temas etmek için söz aldım. Bu da, kredi kartlarının ödenmesinde yaşanan büyük
arkadaşlarıma

sıkıntılardır.

Halkımız,

ekonomik kriz içerisinde büyük sıkıntılar geçiriyor. Özellikle finans sektöründe

yaşanan ve bankaların Fona devredilmesiyle sonuçlanan birtakım ekonomik gelişmeler, arkasından,
kredi kartlarında da milyonlarca insanı gerçekten büyük boyutta sıkıntılara soktu.
Değerli
arkadaşlarım,
bildiğiniz
gibi, kredi kartları, Türkiye'de i 990'lardan itibaren
yaygınlaşmaya başlamış ve son üç yılda da en yüksek kullanıcı seviyesine çıkan, nakit paraya alternatif
bir ödeme aracıdır. Şu anda TOrkiye'de 13,5 milyon kredi kartı bulunmaktadır. GUnlük ortalama kart
kullanımı
i 600 000 civarındadır. Şu andaki tespitlere göre 423 000 kişi, Merkez Bankasında
karalistede bulunmaktadır. Bunlara bankalar hiçbir şekilde kredi açmıyorlar. 34 i 000 kişi de kredi
kartı borçlarını ödeyemez duruma geldi. i milyonu aşkın kişi de ödeme güçlÜğü çekiyor.
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BAŞKAN
Efendim, bırakın, böyle şeyolmaz. Siz, yerinize lütfen oturun efendim, böyle
de yok.
TURHAN ALÇELlK (Giresun) - ... Iş yapacaksınız, icraat yapacaksınız ... (DSP sıraların·
dan gürültüler "Böyle bir usul yok" sesleri")
BAŞKAN - Böyle bir şey de yok. Oturun efendim, yerinize lütfen oturun.
TURHAN ALÇELlK (Giresun) - Efendim, bir hakkın gasp edilmesi söz konusudur.
BAŞKAN - Buyurun, siz yerinize oturun efendim; söz vermedim size ben.
Buyurun Sayın Kaya.

bir

şey

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; misakımillinin
82 nci yıldönümü olması nedeniyle, gündemdışı konuşmamı yapmak üzere söz almış
bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, tarihin en uzun ömürlü imparatorluk·
larından birisi olan ve çağına göre modern bir organizasyon örneğini teşkil eden Osmanlı Devle·
ti, Birinci Cihan Harbi sonunda, birlikte harbe katıldığı devletlerin yenilmesiyle, Osmanlı Devle·
tinin de yenik sayılması üzerine, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondoros Mütarekesini imzalayarak,
harpten çekilmiştir.
Değerli milletvekilleri, işte, bu Mondaros Mütarekesiyle, asırlardır hür ve müstakil ya·
şamış olan Türk Milleti, esaret zincirine vurulmak istenerek, bir Türk yurdu olan Anadolu da, bir
program dahilinde, parça parça işgal edilmek istenmiştir. Bu oldubittiyi kabul etmeyen ve devlet
olmanın onuruna, millet olmanın haysiyetine erişmiş bulunan Türk Milleti, bağrından çıkardığı
Mustafa Kemal'le birlikte "ya istiklal ya ölüm" sloganıyla Türk Istiklal Harbinin başladığını tüm
dünyaya duyurmuştur.
kabuıünün

Değerli

milletvekilleri, Türk Istiklal Harbinin temelleri 28 Ocak 1 920 günü, gizli bir
Meclisinde
kabul
edilen
misakımilliyle
atılmıştır.
Türk Milleti ise "ya bu ahdin şartlarını yerine getirecek
ya da bu yolda şerefle silinip gidecek; fakat, esir olmayacak" düsturunu kabul etmiştir.
Misakımillinin kabulüyle, Türk Milleti, kadını, kızı, erkeği, genci ve yaşlısıyla yediden yetmişe,
büyük bir birlik ve beraberlik içinde, kuvayı milliye ruhuyla Anadolu'nun işgaline karşı gelmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 Ocak 1920'de kabul edilen misakımillinin amaç
ve hedefini Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları şöylece yorumlamışlardır: "Misakımilli barış
yapmak için en makul ve asgari şartlarımızı ihtiva eden bir programdır. Barışa erişmek için bir
araya getireceğimiz esasları ihtiva eder; fakat, memleketimizi kurtarmak için ise, barış yapmak
kafi değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar ondan sonra başlayacaktır.
Barıştan sonraki çalışmalardan muvaffak olabilmek milletin istiklalinin korunmuş olmasına
bağlıdır. Işte, misakımillinin esas hedefi de budur." Böyle diyerek misakımilliyi esas kabul eden
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları; çalışmalarında, sınırlarımız ve vatanımızı "Türk
Milletinin eski ve yüksek tarihi ve toprakların derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden
eserleriyle yaptığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul
etmez yurttur" düşüncesini esas almışlardır.
Değerli milletvekilleri, aziz Atatürk ve arkadaşlarının Tüp!< tilrihi içindeki en büyük
rolleri, imparatorluktan sınırları misakımilliyle çizilen milli devle,tll' geçişi sağlamak olmuştur.
Milli mücadelenin başından Lozan Konferansına kadar geçen zama!) zarfında çeşitli cephelerde,
çeşitli tarih ve yerlerde kazanılan zaferler sonunda, misakımilliyle çizilen sınırlara kademe
kademe erişilmiş; Lozan'da imzalanan barış anlaşmasıyla da; Türkiye, misakımilli hedeflerine
ulaşarak, bugünkü coğrafi sınırlarına kavuşmuştur.
S?yın
Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama burada son verirken, Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının misakımilliyle çizilen hedeften şaşmayarak, milli birlik
ve beraberlik, milli duygu, milli kOltür değerlerini esas alarak "Oiyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu,
Trabzonlu, Istanbullu, Adanalı, Trakyalı, Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin
damarlarıdır" diyen Büyük Atatürk'ün söylev ve düşüncesinin, bugün hepimize bir ilham kaynağı
olmasını diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışıar)
BAŞKAN· Teşekkür ederiz Sayın Kaya.
Evet; yanıt verecek Sayın Bakan yok.
Gündemdışı üçüncü söz, Trakya Bölgesinde yapılmak istenen cezaevleriyle ilgili olarak
söz isteminde bulunan Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan Ilgün'e aittir.
Buyurun Sayın Ilgün. (DYP sıralarından alkışlar)
toplantıda,
son
Osmanlı
Mebusan
Misakımillinin şartlarını kabul eden aziz
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BIRINCIoTURUM
Saati: 15.00
14 Mart 2002 Perşembe
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ
KATlp ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Cahit Savaş YAZıCı (Istanbul)
Açılma

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşimini açıyorum.
Toplantı yetersayımız vardır, çalışmalarımıza başlıyoruz.

ÖMER VEHBI HATlpOGLU (Diyarbakır) - Toplantı yetersayısı yok Sayın Başkan.
BAŞKAN Zaten, nasılolsa kanun tasarılarının görüşmeleri sırasında yoklama
isteyeceksiniz; onun için ... Bugün de tıp bayramı. Şimdi, tıp bayramı nedeniyle gündemdışı
konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Biraz da benim takdirime ...
ÖMER VEHBI HATlpOGLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, o zaman Meclis çalışmaz, bunu
bilin ...
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Hatipoğlu, zaten, nasılolsa kanun tasarılarının görüşmelerine
geçtiğimiz zaman muhalefet partili arkadaşlarımız yoklama isteyecekler.
ÖMER VEHBI HATlpOGLU (Diyarbakır) - Tamam.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce gündemdışı söz talebinde
bulunan arkadaşlarımıza söz vereceğim.
Birinci gündemdışı sözü, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gündemdışı söz isteyen bir
arkadaşıma verdim; ancak, bir dakikanızı rica ediyorum. Tabii, Meclisimizde doktor arkadaş çok
olduğu için gündemdışı söz isteyen de çok oldu. Mesela, Sayın Prof. Sacit Günbey, Sayın
Mustafa Sait Gönen, Sayın Dr. Mustafa Karslıoğlu, Sayın ıbrahim Konukoğlu söz istemişlerdi;
ama, Sayın Mehmet Kaya "ben hocayım, profesör olduğum için ... ·.dedi. Haydi, hocalar konuşsun
dedik. Öteki arkadaşlarımızın da taleplerini yerine getiremediğim için üzgünüm.
Sayın Kaya, söz sırası sizin; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakikadır.

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mart Tıp
Bayramı nedeniyle günümüzde AIDS hastalığının insan sağlığı üzerindeki önemini belirtmek ve
bazı
hatırlatmalarda
bulunmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım; bu vesileyle Sayın
Başkanıma da bana söz verdiği için çok teşekkür ediyorum; hepinizi tekrar saygılarımla
selamlıyorum; ayrıca, yine, 14 Mart Tıp Bayramının tüm insanlığa, ülkemize, tüm sağlık
çalışanlarına hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AIDS, ölümle sonuçlanan mikrobik bir hastalıktır.
Bu mikrop bulaştıktan sonra, bağışıklık sistemini bozarak, insanın birçok hastalığa karşı kendini

koruyamamasına

sebep olur; ancak, hastalık belirtileri hemen ortaya çıkmaz, zamanla vücudun
yavaş yavaş ortadan kalkar ve ortalama on yıl' içerisinde hastalık belirtileri
başlar. Bu arada da, AIDS hastalığı ortaya çıksın çıkmasın, mikrobu taşıyan
kişiler, başkalarına, hastalığı bulaştırmaya devam ederler.
Değerli milletvekilleri, bugün, elimizdeki istatistiki verilere göre 2001 yılında dünyada
22000 000 erkek, 17 000 000 kadın, 15 yaş altında 3 000 000 civarında olmak üzere, toplam 40
000 000 civarındaki insanın AIDS'li olduğu tespit edilmiştir.
Yine, 2001 yılında AIDS hastalığından ölümler ise şöyledir: 2 000 000 erkek, 1 500 000
kadın, 15 yaş altı ise 580 000 olmak üzere, toplam 4 000 000 civarında insan, 2001 yılında
AIDS'ten ölmüştür.
Değerli milletvekilleri, yirmi yıl önce ilk AIDS vakası bildirildiğinde, insanoğlu, bu
hastalığın, bu kadar hızlı yayılıp, insanlığı tehdit edecek boyutlara gelebileceğini tahmin
edememişti. Bu boyutlara ulaşan bir hastalığın, ülke ve dünya ekonomisine yapacağı yıkımların
da hesapları yapılmamıştı. Ancak, 20 yıl içerisinde 60 000 OOO'dan fazla insan AIDS hastalığına
yakalanınca, AIDS'in, tüm dünyayı tehdit ettiği anlaşılmıştır. Bugün, AIDS hastalığı, tüm
dünyada öldürücü hastalıklar sıralamasında dördüncü sıradadır.
Değerli milletvekilleri, bugün, önemli olan, her gün 1 800 bebeğin AIDS'e yakalandığı,
mevcut 40 000 000 AIDS hastasının üçte 1'nin 15-24 yaş arasında olduğu, çoğunluğunun
hastalığa
yakalandığından
bile haberdar olmayıp, hastalığı bulaştırmaya devam etmesi,
hastalığın
boyutlarının
gelecekte ço·k büyük rakamlara ulaşabileceği ve yüksek tedavi
maliyetleri nedeniyle, ülkelerin ekonomilerini çökertebileceği gerçeğidir. Ülkemizde ise, düzenli
savunma sistemi
ancak görülmeye
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tarama yapılmaması nedeniyle, rakamların güveninirliği tartışılmakla birlikte, 2000 yılı sonu
bildirilen 665'i taşıyıcı ve 318'i hasta olmak üzere, 983 civarında AIDS hastası mevcuttur.
Ancak gerçek'rakamın daha da yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bilinmeyen bu taşıyıcıların
hastalığı bulaştırma riski de devam etmektedir.
Değerli milletvekilleri, bir AIDS hastasının yıllık tedavi maliyeti 7 milyar Türk Lirası civarındadır. Bu maliyet dövize endeksli bir maliyet olup, giderek de artacaktır.
AIDS'in, ülkemizin ekonomisine getirdiği yükü hesaplarnaktan çok, ileriki yıllarda getireceği yükü düşünerek tedbir almak ve politikalar üretmek zorundayız; çünkü, bir hastanın yıllık
tedavi harcamaları hastanın 30 yıllık gelirini aşmaktadır. Alınacak koruyucu hekimlik önlemleri
ile toplum eğitimi ve taşıyıcıların hastalığı başkalarına bulaştırmadan saptanarak taşıyıcı eğiti
mi ile hastalığın yayılımının azaltılması mümkündür.
Hastalığın tanı konulmasına yönelik testin özellikle risk grupları hedeflenerek ücretsiz
yapılması uygun olacaktır. Bu hizmet, taşıyıcıları ürkütecek ve deşifre edecek bir hizmet değil;
tam tersine hastalığa yakalananların eğitime alınacağı, birtakım sosyal ve ekonomik imkanlar
tanınacağı ve kendilerinin üstlenemeyeceği pahalı olan bu tedavi hizmeti toplum sağlığını tehdit
eden sıtma ve veremde olduğu gibi, ücretsiz olarak sunulacak bir hizmet olarak kabul edilmelidir.
.
Değerli milletvekilleri, AIDS ile ilgili koruyucu hekimlik hizmetlerine bugünden yatırım
yapmalıyız; eğer yapmaz isek, ileride altından kalkamayacağımız tedavi maliyeııerini üsııenmek
zorunda kalır, toplumsalolarak maddi ve manevi bir çöküntüye uğrayabileceğimizi şimdiden
söyleyebiliriz.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, tüm vatandaşlarımın ve sağlık çalı
şanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN

- Teşekkür ederim Sayın Kaya.
milletvekilleri, tabii, bugünün tıp bayramı olması dolayısıyla tıp bayramını kutlamak üzere, doktor kökenli birçok arkadaşımız -Batman Milletvekili Sayın Alaattin Sever Aydın,
Sayın Ahmet Demircan, Sayın Mahfuz Güler, Sayın Oğuz Aygün- söz istediler, bir kısmını da
demin belirttim; ama, benim uygulamalarımda bütün herkese söz verme şeyi yok; yani, o zaman
-zaten burada çalışma yok- Aslında, tıp bayramı milli bir bayram gibi hakikaten hepimizin kuııa
dığı. .. Bütün doklorlarımızın, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyoruz, başarılar diliyoruz.
Diliyoruz ki, devletimiz sağlık hizmetlerine olanaklarının büyük kısmını aktarsın ve ülkemizin
sağlık bakımından geliştirilmesi, tıbbi bilgi ve araştırmalar bakımından gerekli gelişmeyi sağla
ması için gerekli desteği sağlamasını diliyoruz. Meclis olarak tıp bayramını kutluyoruz efendim.
Tıp bayramı dolayısıyla yapılan gündemdışı konuşmaya herhalde hükümetten cevap yok.
Sayın
Karsııoğlu,
zatıalinize
de gerçekten üzülerek söz veremediğimi belirtmek
istiyorum. Özellikle siz de çok ısrarla istediniz; ama, ne yapalım, bir kişiye veriyoruz, Sayın
Kaya'ya söz verdim.
Teşekkür ederim efendim.
Efendim, ikinci gündemdışı söz, Elazığ ferrokrom sorunları konusunda gündemdışı söz
isteyen Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'a verilmiştir.
Buyurun Sayın Tunç. (SP sıralarından alkışıar)
Süreniz 5 dakika.
Sayın

AHMET CEMIL TUNÇ
ediyorum.

(Elazığ)

-

Sayın

Değerli arkadaşlarım,

Başkan,

bana

söz verdiğiniz için teşekkür

hepinize saygılar sunuyorum.
Dünya krom rezervi 4,6 milyar tondur, Türkiye'de krom rezervı ıse 160 000 000 ton
civarındadır. Krom üreticisi ülkeler ürettikleri kromun yüzde 78'ini kendi ülkelerinde tüketirken,
Türkiye, "ncak bunun yüzde 5'ini tüketiyor, gerisini ihraç etmek durumunda kalıyor; çünkü,
Türkiye'de kromu çeliğe dönüştürebilecek tesis yok. Türkiye'de krom Elazığ'ın (Guleman)
Alacakaya Ilçesinde 1935 yılında bulundu. 1936 yılında Şark Kromları Işletmesi kuruldu. 1977
yılında ferrokrom üretimine geçildi. Işletme daha sonra 1998 yılında Etikrom A.Ş olarak Eti
Holding bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.
Eti Holding A.Ş bünyesinde bugün 1 500 işçi ve memur çalışmaktadır, 1 500'ün üzerinde
işçi de müteahhit firmalarda çalışmaktadır. Bugün, toplam 3 000 kişinin çalıştığı, yıllık
kapasitesi 150 000 ton olan Etikrom, doğunun ve güneydoğunun en büyük tesisi durumundadır.
1999 yılında, 150 000 ton cevher ihraç ederek, 60 000 000 dolar girdi sağlamıştır. Elazığ'a aylık
5 trilyon girdi sağlayan tesis, hem Elazığ hem de Olke ekonomisi için çok bOyük katkı sağlıyor.
Işte, bu tesis, 17 Ekim 2000 tarihinde Özelleştirme Idaresine devredildi. O günden
sonra, üretim durdu, ocaklar söndü; tesis, hazır cevheri bile satamaz duruma geldi. Birbuçuk
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