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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
365:366 

366 

367 

367 

367 

1. — izmir Milletvekili 'Mahmut Akkı-
lıç'ın, İslâm Konferansı Ekonomik ve Ticarî 
işbirliği Daimî Komitesi toplantısı hakkında 
gündem dışı konuşması. 367:368 

2. — Antalya Milletvekili Ümit Halûk 
Bayülken'in, Limni ve Semadirek adalarıyla 
onîki adanın ıgayri askerî statüleri hakkında 
gündem dışı konuşması. 368:371 

B) Tezkereler ve Önergeler 371 
1. — 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 

gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Tene-
keci'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına^ 
Devlet Bakanı İsmail özdağlar'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/638) 371 

2. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/637) 

3. — Kore ve Japonya'ya gidecek olan 
Bayındırlık ve iskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Sudi Türel'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/636) 

Sayfa 

371 

371 

4. — Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçer-
ler'in dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Turizm Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi (3/635) 371:372 

5. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba- . 
kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yilmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö-
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402 ^ 

Sayfa 
3. — Zonguldak 'Milletvekili İsa Vardal' 

in, yeminli özel teknik bürolara yapılan 'baş
vurulara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/187) 401 

4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kun-
ter'in, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/l«9) 401 

5. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, 
modern matematik eğitimi yapan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 'Baka
nından sözdü soru önergesi (6/203) 402 

6. — Erzurum Milletvekili (Hilmi Nal* 
bantoğlu'nun, A!BD Büyükelçimizin söyledi^ 
iddia edilen 'bir beyanatına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 402 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye üçok'un, 
'köy öğretmenlerinin mahrumiyet zammına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi '(6/212) 402 

' 8^— Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-
rezak Ceylan'ın, Türkiye Elektrik Kurumu
nun enerji nakil hatlarında kullanacağı ağaç 
direk ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi ı(6/214) 402 

9. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, İşçi çıkarılmasının serbest bırakılması ne
deniyle çalışanların mağduriyetlerinin Önlen: 

mesi için tedbir alınıp alınmadığına ilişkin 
sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/216) 402:404 

10. — Ankara Milletvekili İsmail Saru-
han'ın, İhtira Beratı Kanununun değiştiril
mesi için çalışma yapılıp yapılmadığına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 4Ö4' 

11. — İzmir MilletivekMi Rüştü Şardağ'ın, 
İstanbul İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/218) 404 

. Sayfa 
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ı(3/634) 372 

6. — Hollanda'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/633) " 372 

7. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayış
tay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 3072 
numaralı Kanunun bir daha görüşülmek üze
re geri 'gönderildiğine dair Cumhurbaşkaıılığı 
tezkeresi (3/631) ' 372:373 

8. — Bazı Milletvekillerine izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/6312) 373 

'V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 373 

A) Öngörülmeler 373 
1. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar 

ve l'l arkadaşının, Muğla İli Türkevleri IÇö-
yünde kurulması düşünülen Kemerköy ter
mik santralının çevreye ve turizm sektörüne 
verebileceği zararları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
tincü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 373 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar ve 12 arkadaşının, Muğla İlinde 
kurulması düşünülen Kemerköy Termik 
Santralının çevreye ve turizm sektörüne ve
rebileceği zararları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis» Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 373:400 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 400 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 400 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nün, Hükümete intikal eden yolsuzluk dos
yalarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm Cevabı (6/147) 4001:401 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural* 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olay
lar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 401 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 407 

1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haz-
nedar'm, Toplu Konut Fonu'na ilişkin Baş
bakandan sorusu ve (Devlet Bakanı Sudi Tü-
rel'in yazılı cevabı (7/224) 4017:409 

'2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ülkemizi iligilendiren konu
larda beyanat verdiği iddia edilen bazı ya
bancı diplomatlara ilişlkin Başbakandan so-

— 3W — 
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Sayfaı 
rusu ve Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı 
Vekili Mesut Yılmaz'm yazılı oevabı (7/226) 409:410i 

VII. — KANUN TASARI VE TEİKUİF-
LER'tYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
Di ÖER ÜSLER ' 404 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 

Sayfa 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu ı(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci 
ek) 404 

'2. — Sulama Alanlarında Arazi Düzen
lenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 168) 404:407 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T.B.M.M. Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Başkanvekili Ledin Barlas, Başkanvekilliği göre

vine başlaması münasebetiyle kısa bir konuşma yaptı. 
Uşak Milletvekili Mümtaz Güler, 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık; 

Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsanî 
Sorunlar Merkezi Direkîtör Yardımcısı Evner Ergun' 
un Viyana'da şehit edilmesi dolayısıyla gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

'İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı'nın vefatına 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Filistin Kurtuluş Teşkilatı Filistin Ulusal Konse
yinin Amman'da başlayacak 17 nci dönem toplantı
sında T.B.M.M.'ni temsilen dört milletvekilinin göz
lemci olarak katılmalarına dair 'Başkanlık tezkeresi ka
bul edildi. 

Filistin Ulusal Konseyinin Amman'da başlayacak 
17 nci dönem toplantısına gözlemci olarak katılacak 
milletvekilleri için siyasî parti gruplarının gösterdiği 
adaylara dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 11 arka
daşının, Muğla İli Türkevleri Köyünde kurulması 
düşünülen Kemerköy termik santralının çevreye ve 
turizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek 
amacıyla (10/4) ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar ve 12 
arkadaşının, Muğla İlinde kurulması düşünülen Ke
merköy Termik Santralının çevreye ve turizm sek
törüne verebileceği zararları tespit etmek amacıy
la (10/5); 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca birer Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve ön-
glörüşmelerinin gelecek birleşimde" yapılacağı açık
landı. 

Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığına 832 Sayılı 
Kanunun 5 inci Maddesi Uyarınca Seçim Yapıjması 
Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/460) 
(S. Sayısı : 166) kabul edildi. 

içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücel'in (3/601) 
(S. Sayısı : 154)ve 

İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (3/602) (S. Sa
yısı : 155); 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden ku
rulu Karma Komisyon raporları Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; 10 gün içerisinde itiraz olmadığı tak
dirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Temmuz, Ağustos ve Eylül 1984 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Raporu da (5/7) (S. Sayısı : 152) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Fis-
kobirlik'in Fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
(6/190) ve 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Devlet İs
tatistik Enstitüsüne ve Hazine arazisine ilişkin 
(6/197), 

Sözlü sorularına Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı tsmet Kaya Erdem, 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, 
bir Devlet Bakanının doğuya yapılacak yatırımlarla 
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ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen beyanına iliş
kin sözlü sorusuna (6/207) Devlet Bakanı İsmail öz-
dağlar ve 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 1984 yılı 
hububat taban fiyatlarına ilişkin sözlü sorusuna da 
(6/213) Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

tstaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, (6/147;, 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sahipleri 

izinli olduğundan, 
tstaribul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 
Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in (6/189), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/211), 
Ordu Milletvekili Bahriye. Üçok'un (6/212), 
îstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın (6/216), 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın (6/217), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili Bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203) esas 

numaralı sözlü soru önergesi mehil verildiğinden ve 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın 
(6/214) esas numaralı sözlü soru önergesi de soru sa
hibinin birden fazla sorusunun gündemde yer alması 
nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 
21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanu

nunun Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten.Kaldırılması Hakkın
da (1/614) (S. Sayısı : 160) ve 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu 
Hizmeti Niteliği Taşıyan özel Teşebbüslerin Devlet-
leştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında (1/618) (S. 
Sayısı 167) 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edilerek tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasa
rıların kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

21 Kasım 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.15*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Hatay Kırklareli 

M. Murat Sökmenoğlu Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 11 . 1984 Çarşamba 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka

nunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
(1/626, 3/631) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.11.1984) 

Teklifler '. 
1. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın/ 743 Sa

yılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesine Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında 16.6.1983 Tarih ve 2846 Sayılı 
Kanuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/171) (Adalet Komisyoriuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.11.1984) s 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın; 3.6.1965 
Tarihli ve 625 Sayılı Özel öğretim Kurumları Ka

nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Teklifi (2/172) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1984) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 657 Sa
yılı Devlet Memurlan Kanununun Değişik 43 üncü 
Maddesinin (B) Bendinin (b) Alt Bendinin Değişti; 
rilmesine Dair Kanun Teklifi (2/173) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1984) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Televizyonda yayınlanan «Hanımlar sizin için» prog
ramına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/277) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1984) 

2. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğ-
lu'nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/278) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1984) 

~— 366 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveîdli Ledin BARLAS 
DİVAN ÜYELERİ : Cemâl ÖZBİLEN (Kırkla ı eli), Mustafa Murat SOKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Tür'kiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'ya kadar yok
lama yapıldı.) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akhlıç'ın, İs
lam Konferansı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî 
Komitesi toplantısı hakkında gündem dışı konuşma* 
sı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, gündem 
dışı söz talep eden 2 üyeye söz vereceğim. 

Sayın Mahmut Akkılıç gündem dışı söz istemüş-
lerdir. 

Buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır, konu dışına 
çıkmamanızı rica ederim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Başkanvekilliğine seçilmenizden sonra ilk konuşma
yı yapmak üzere Yüce Meclisin huzurunda bulun
duğum şu sırada, size candan başarılar dilemek istiyo
rum. Bir yıl gibi uzun !bir zaman komisyonda birlikte 
çalıştığımız süredeki tutumunuzun Başkanvekili ola
rak da devam edeceğine inancım tamdır, yeniden kut
lar, başarılar dilerim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi geçen 
hafta İstanbul'da, İslam Konferansının Ekonomik ve 
Ticarî İşbirliği D&imî Komitesinin ıbir toplantısı yapıl
dı. Bu toplantıya Sayın Cumhurbaşkammızın başkan
lık etmesi, ülkemiz açısından büyük bir anlam taşı
makta ve önem verildiğini vurgulamaktadır. Hiç şüp
hesiz, bu gibi toplantıların yapılması, hele özellikle 
39 İslam ülkesinin, değişik yönetim ve görüşlere bağ
lı İslam ülkesinin, bir araya getirilmesinde başta Sa
yın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hükümetli ve di
ğer ilgilileri kutlamak istiyorum. Bu toplantı sonunda 
16 ilke kararı alındı. Bu 16 ilke kararından 15*1 genel-

BAŞKAN — Toplantı yeter sayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

likle ekonomik konulara ait idi, 16 ncısı ise siyasî bir ka
rardı. Ekonomik bir toplantıda siyasî bir karar alınmış 
olabilir; bunu da aşırı derecede yadırgamıyorum. Bu 
karar da Lübnan'ın ve Filistin Kurtuluş Örgütünün 
desteklenmesiydi. Gayet tabiî bu bir politikadır, bir 
tercih meselesidir, katılmamak mümkün değil; ancak 
bu alınmış 16 karar arasında kanımca 17 nci karar 
noksandı. Bu 17 nci karar da Kıbrıs'ın desteklenme
si olmalıydı. Ama bunu göremedik arkadaşlar. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu Müslüman 
kardeşlerimiz neden bugüne kadar Kıbrıs'a destek ol
mamışlardır?. Neden bugüne kadar Kıbrıs'a destek 
olmak bunların akıllarından geçmiyor?. 

Yıllardan 'beri Kıbrıs Türküne karşı yapılan katliam 
ve işkencelere karşı, istiklalini ilan etmiş olan Ku
zey Kıbrıs Türk Devletinin kuruluşunun birinci yıldö
nümünün 'kutlandığı bu dönemde Kıbrıs için böyle 
bir kararın alınmasının tam sırasıydı. Hadi diyelim 
ki Müslüman kardeşlerimizin hiçbirimin aklından 
geçmedi, acaba Hükümetimizde böyle bir girişimde 
bulunmayı düşünmedi mi, yoksa bulundu da başarılı 
mı olamadı?. Bunları öğrenmek istiyoruz arkadaşlar. 
Bunlar kamuoyunun görüşüne ve bilgisine sunulmalıy
dı. 

Biz gerçekten yüzyıllar boyu, ezilmiş bu Müslüman 
ülkelerin yanında olmak ve onları desteklemek suretiy
le, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin tam 
istediği noktada hareket etmiş oluyoruz; ama bu top
lantıya katılan her ülke hiç şüphesiz bir yarar peşinde
dirler. Gayet tabiîdir ki, Türkiye'nin de bu yararı gö- -
zetmesi lazımdı, ama maalesef beklediğimiz karar alı-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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namadı. Bu karar ne zaman alınacak merak ediyo- ı 
ruz?. 

Muhterem arkadaşlar, dış politikada hiç şüphesiz I 
soğukkanlı olmak iyi bir şeydir; ama aşırı soğukkanlı I 
olmak maalesef haklarımızın kaybolmasını doğurmak- I 
tadır. Mesela bugün dış politikamızın aktüel konusu I 
olan Limni meselesi; Lozan Konferansında çok mü- I 
kemmel bir şekilde kayıt altına alınıp, 'bir esasa bağ- I 
lanmış olmasına rağmen, yıllardan beri ıLiımnd adasına ,1 
hava meydanları yapılıyor, uçak filoları yerleştiriliyor I 
ve biz sesimizi çıkartmıyoruz. Liımini Adasında NATO I 
emrine verilmesi söz konusu olunca sesimizi çıkartı- I 
yoruz; olmaz arkadaşlar. Bu, gerçekten bir ülkenin I 
sürekli olması gereken dış politika sistemi değildir. I 

193.6larda «Boğazlar Meselesi» sırasında işba- I 
şında bulunan hükümet erin gösterdiği kararlılığı, şim- I 
diki Hükümetimizin de göstermesini 'bekliyoruz. Bu I 
iş ne kadar yumuşaktan alınırsa, ülkemizin o derecede I 
kaybı olduğunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. I 

Biz, Hükümetin bu konudaki kararlılığına katılıyor I 
ve kutluyoruz ve yanlarında olduğumuzu da bildirmek I 
istiyoruz; ancak bu kararlılık kâğıt üzerinde kalmama- I 
lıdır. Karşımızda olan ülkenin, ya da yöneticilerinin di- I 
li ile hitap etmek mecburiyetindeyiz. Biz, bunlara «de- I 
magog» diyelim, «çığırtkan» diyelim, ne dersek diye- I 
lim, Türkiye'nin Ortadoğuda Arap ülkelerinde yapma- I 
sı lazım geleni, maalesef karşımızda bulunan ülke ya- I 
pıyor. Dün Libya ile kurduğu ilişki sonucunda, Fran- i 
sa - Libya cumhurbaşkanları ile başbakanlarını bir ara- j 
ya getirmeyi becerdi. Yarın Suriye ile buna benzer I 
İlişkilerin içerisine girecek, Türkiye ise devamlı ke- I 
narda kalacaktır. I 

O balkımdan, Hükümetimizden rica ediyoruz ve I 
kararlılık içerisinde olmasını bekliyoruz. Hükümetimiz I 
kesin kararı verdiği an, muhalefeti de yanında göre- I 
çektir; ama taviz verildiği, ya da aşırı derecede so- I 
ğukkanlı hareket ettiği takdirde, bunun her zaman he- I 
sabini soracaktır. I 

En derin saygılarımla hepinizi selamlarım. (HP I 
sıralarından alkışlar.) I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. I 
2. — Antalya Milletvekili Ümit Halûk Bayül- I 

ken'in Limni ve Semadirek adalarıyla oniki adanın I 
gayri askerî statüleri hakkında gündem dışı konuşma- I 
sı. I 

BAŞKAN — Limni Adasının gayri askerî statü- I 
sü hakkında Sayın Ümit Halûk Bayülken gündem dışı I 
görüşeceklerdir. I 

Buyurun Sayın Bayülken. | 

I ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sayın 
I Başkan, muhterem üyeler; esas konuşmama başlama-
I dan müsaadenizle şehidimiz Evner Ergün ile kaybe'ttiği-
I miz değerli arkadaşımız Mucip Atakh'nın aziz hatı-
I raları önünde tekrar eğiliyor, Tanrı'dan kendilerine 
I rahmet diliyorum. 
I Muhterem arkadaşlarım, Papandreu Hükümetinin 
I işbaşına gelişinden bu yana, komşumuz ve müttefiki-
l miz Yunanistan'ın halen hükümranlığı altında bulu-
I nan «Doğu Ege Adaları», «Boğazönü Adaları» diye 
I isimlendirilenlerden Limni ve Semadirek adalarıyla 
I oniki adaların gayri askerî statüleri sözde Yunanistan'a 
I karşı bir Türk tehdidi mevcutmuş gibi, adı geçen hü-
I kümetçe, maksatlı bir şekilde ortaya atılan iddialar yü-
I zünden, son üç kusur senedir Türk ve Yunan ilişkile-
I rinde sık sık söz konusu olmakta ve bizim bütün iyi n!i-
I yet ve temkinimize rağmen karşılıklı üişkiieriimizi zor-
I ramaktadır. 

I O tarihlerde İtalya'nın işgalinde bulunan oniki 
I adalar hariç, sftzünü ettiğimiz adaların bundan 70 
I yıl önce Balkan Harbindeki işgali sonucu Yunani-
I tan hâkimiyetine geçişi, Osmanlı İmparatorluğu -
I Yunan Krallığı arasında, zamanın altı büyük devle-
I tinin tavassutu ite 13 - 14 Şubat 1914 tarihinde bu 
I adaların gayrî askerî hale getirilmeleri şartıyla so-
j nuçlanmıştı. Bu şartın sadikane tatbik edileceğine 
I mezkûr büyük devletler ayrıca kefil de olmuşlardır. 
I Ancak unutmadık ki, 1915 yılında müttefikler Türk 
I boğazlarına karşı askerî harekâta geçtikleri zaman 
I Yunanistan'ın müsaadesiyle Limni, müttefiklerince 
I bir üs olarak ikullanılrvermişti. Ayrıca aynı Yuna-
I nistan, 1919'da Anadolu'yu istila macerasına da gi-
I rişmişti;, İşte bu sebeplerdendir ki, Yunanistan'ın 
I «megale idea» politikasına bir son veren Lozan 
I Andlaşmasmda, sözü geçen adaların askerden armdı-
I rıîması çeşitli maddelerde yer almıştır. Üstelik Um-
I ni ve Semadirek'in diğer Ege Adalarından daha mut-
I lak bir silahsızlandırmaya tabi tutulması kararlaştı-
I rılmıştır. 
I Lozan Andlaşmasının zabıtlarında bu konudan 
I bahsedilirken, aynen naklediyorum; «Kabul edilen 
I hükümlerin amacının Türkiye'ye karşı bu adalardan 
I Yunanistan'ın saldırgan hazırlıklarına başvurma ih-
I timalinin yasaklanması» olduğu kaydedilmiştir. 

I Yunanistan'la büyük Atatürk ve Venizelos saye-
I sinde iki ülkenin kurduğu sıkı dostluk bağlarından 
I sonra da, Türkiye'nin antlaşmalar kadar tarihten ve 
t coğrafyadan doğan bu hakkı, 1947 yılında 12 ada-
I mn İtalya tarafından Yunanistan'a terkine dair Pa-
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ris Anlaşmasıyla da teyit edilmiştir. Yani 12 ada 
askerlikten arındırılmak şartıyla Yunanistan'a geçmiş
tir. 1936 Monfcreux Sözleşmesi ise Uimni ve Sema-
direk'ten tek söz dahi etmemiştir. Şimdi 1923 yılın
dan (Lozan'dan) ve 1947 yılından itibaren uygula
malara kısaca bir göz atalım. 

1963 yılında' «Kara Noel» diye dünya kamuoyu 
vicdanında yer eden, Türk - Kıbrıs toplumunun im
hası planının yürürlüğe konulmasına kadar, uygula
malar, antlaşma hükümleriyle genellikle uyum ha
linde olmuştur. Yani «Doğu Ege Adaları» için tam 
40 yıldan, 12 adalar için ise 25 yıldan fazla bir sü
rede durum böyle cereyan etmiştir. 

Ondan sonraki gelişmeler nelerdir? Yunan hükü
metleri, özellikle Sayın Papandreu'nun pederinin baş
kanlık ettiği Yunan hükümeti, andlaşma hükümle
rimde kaypaklığa başlamışlardır. Turistik tesisler, ha
vaalanları ve benzeri bahanelerle örtülü bir biçimde 
adalarda askerî maksatlar için de kullanılabilecek te
sisler meydana getirmişlerdir. Türkiye'nin çeşitli uya
rılarına, karşı çıkmaz görünmüşler, fakat el altından 
planlarım yürütmekten geri kalmamışlardır. 

Türk, Hükümetinin 2 Nisan 4969 tarihindeki cid
dî ive şümullü bir d'iğer uyarısına 10 Mayıs 1969'da 
verdikleri izahat calibi dikkattir. Bu cevapta Yuna
nistan'ın tüm ahdî andlaşmalan hürmet ve riayet et
meye devam ettiği sarahaten bildirilmiştir. Ancak, 
örtülü tatbikat ve taktikler, yine ne yazık ki değiş
memiştir. «Sampson» adlı katilin Yunan Cuntası ile 
işbirliği halinde Kıbrıs'ta BNOSÎS'i ilan edip de. 
Türkiye'nin, İngiltere'nin ademî İştiraki üzerine ahdî 
haklarını tek başına kullanarak (Kıbrıs'taki kardeş
lerimizi katliamdan ve esaretten, Kıbrıs Cumhuri
yetini de siyasî Ölümden kurtarması ile birlikte, Yu
nanistan'ım özelikle bazı aşırı kesimlerinde yeni bir 
Türk düşmanlığı safhası açılmıştır. Bunun başmimar-
üğını da maalesef Bay Papandreu üzerine almıştır. 

Cuntanın sona ermesindeki payımızdan dolayı 
(teşekkürden vazgeçtik) nispî bir anlayış bir yana, 
bu aşırı kesim, uydurma bir Türk tehdidi iddiasını 
var güçleriyle dünyamın her tarafında ortaya at
mışlar, Türkiye'nin 12 Eylül'den önce ve hatta son
ra, açık seçik düşmanlarıyla işbirliği yapmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, öl yıllık Cumhuriyeti
mizde Devletimiz hangi komşusunu tehdit etmiştir? 
Büyük liderimiz Atatürk'ün «Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh» ilkelerini içtenlikle tatbik eden Türk hükümet> 
leri ve Türk Milleti değil midir? Türkiye nerede 
maceracılığa prim vermiştir? 
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tşte aziz arkadaşlarım, burada dost ve düşmanın 
ve içimizdeki hain ve kansızların da iyice bilmeleri 
ve hatırdan hiç çıkarmamaları gereken değişmez bir 
gerçeği arz etmek isterim. Türkiyemizin bu insanî, 
akılcı, milletlerarası barışı ve dostlukları destekleyen 
tutumu ve ̂ siyaseti asla bir zaaf emaresiymiş gibi 
bir tefsire yeltenümemelidirj (Alkışlar) 

Türkiye, meşru haklarının zerresine kimseyi do-
kundurtmaz ve bunları kimseye devretmez. İçten
likle ve elbette dilemekteyiz ki, Ege Denizi iki kom
şu arasında bir dostluk ve işbirliği denizi olsun. An
cak, milletlerarası anıtlaşmalara riayet şarttır. Bu 
antlaşmalarda gayri askerî hale konulmuş olan ada
ların askerleştirilmesi, vahim ihlallerdir. Türkiye bu
nun peşini bırakmayacaktır. 

LAmni Adasını çeşitli oyunlarla NATO şemsiyesi 
altına koymaya çalışarak, Türkiye'nin antlaşma hak
larının yozlaşmasına yol hazırlanacağım umanlar, 
kendilerini çok usta sanabilirler; ama somuç, yalnız 
bu oyunu tertiplemeye kalkışan komşumuz için de
ğil, buna alet olabilecekler için de çok ciddî olur, 

NATO, şimdiye kadar çeşMi vesilelerle ispatlan
dığı gibi, iki üye arasındaki hukukî ihtilaflarda ta
raf olmamıştır ve olamaz. NATO'nun bu salim yolu 
takribinde sayısız yararlar vardır,. 

Aziz arkadaşlarım, NATO'nun eski Genel Sek
reterinin, tüm üyelerin desteği ile bu konuda ittihaz 
ettiği tutumun, kendisini yirmi yıldan beri çok ya
kından tanıdığımız ve değerlerini takdir ettiğimiz ye
ni Genel Sekreter Lord Garrington tarafından baş
ka türlü değerlendirilebileceğine ihtimal veremiyo
rum. Zira, Limni hakkındaki yeni Yunan taktiği, en 
hafif tabiriyle gülünçtür. Antlaşmaları hiçe sayarak 
bu adayı silahlandıracaksın, çeşitli tertiplerle Ege ada
larının askersizleştirilmiş statülerini yozlaştırmak 
için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksın, bunlarda başarı 
sağlamayınca da «Limni Adasındaki ufak bir gücü 
NATO'ya tahsis ettim» diyerek aynı gayeyi - ta
biri mazur görün - arka kapıdan temine çalışacak
sın... Bazı yorumlara göre; NATO'nun silahlanma
mızı artıralım diye gayretler sarf ettiği bir devirde 
NATO' bu cömert Yunan1 teklifini nasıl reddedebi-
lirmiş? 

Peki, NATO yöneticileri, ABD'den sonra en 
büyük askerî güeü (yaklaşık '800 bin kişiyi) NATO' 
ya hemen en geniş kısmıyla tahsis etmiş olan ve sa
vunması için en 'büyük fedakârlıkları yapan Türki
ye'nin hukukunu nasıl çiğnemeye cüret edebilir, şan
taj politikasına nasıl boyun eğebilir? 
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Bay Papandreu samimî ise çok basit bir öneri
miz var: Her zaman NATO'ya karşı olduğunu soy 
lerken, şayet samimî bir değişiklik 'kendisinde olduy
sa, antlaşmalara uymasını tavsiye ederiz. 88 inci Ko-
mutanluk ve Filosunu askersizleştirme gibi bir kısın
tısı olmayan civardaki bir diğer Yunan toprağına 
nakleder ve bu kuvvetleri oradan NATO'ya tahsis 
eder. Bu NATO dayanışmasını o zaman bizler de 
alkışlarız. 

1981'den bu yana son 3 yıldır, Sayın Papandreu 
ile bütün bu konuları ve sözde Türkiye'nin Yuna
nistan'ı tehdit ettiği iddialarını, NATO Savunma 
Komitesinin toplantılarında saatlerce karşılıklı tar
tıştık. 16 devletin temsil edildiği Konseyde acaba bir 
bakan çıkıp da, Bay Papahdreu'nun îbu iddialarına, 
sırf nezaıketen olsun, bir karşılık vermiş midir? Dai
ma iddialarında kendisi tek başına kalmamış mıdır? 
NATO sekreterya ve askerî komutanlıklarından en 
hafif bir destek bulmuş mudur? Hatta dünya bası
nında iddiaları, maalesef mizah konusu olmaktan 
öteye gidebilmiş midir? 

Aziz arkadaşlarım, gerek kendisi, gerek özel su
rette hazırlattığı «Ege'deki Tehdit» başlıklı broşür
leri, hep 1973 yılı Kasım ayında, Hükümetimizin 
Ege'deki kara tablasında, petrol araştırmaları için 
Resmî Gazetede yayınlattığı petrol arama sahasına 
alt harita ile bazı devlet adamlarımızın çarpıtılan 
beyanlarına başvurmaktadır. Bir de Kıbrıs Barış 
Harekâtını dillerine dolamışlardır. Bunlar 1973 ve 
1974'te, sözde Türik tehdidini teşkil etmiş. Peki, on
dan evvel yapılmış olan adaların tahkimi, ihlalleri; 
onlar neydi 1969 yılındaki notamıza verdikleri ceva
bı arz ettim. Ege Denizindeki kara tablası hakkın
da, bizimle bir anlaşmaya lüzum görmeden, orada 
petrol arama izni vermeleri Yunanistan'ın sözde meş
ru hakkı oluyor da, fciz bu izni verince mi kendile
rini tehdit etmiş telâkki ediliyoruz? 

Kıbrıs konusunu, «Kıbrıs, Yunanistan'ın ta kendi
sidir» diyerek, 1954 yılında Birleşmiş Milletlere geti
rip ve adayı ilhak etmek istemesi Lozan dengesini 
'bozmuyor, Türkiye'nin açık denizlere çıkış yolları
nı Ege'de ve Akdeniz'de kapatmıyor da, bizim Bir
leşmiş MiUetler'de hakikimizi arayıp, Yunan tezini 
reddettirmemiz mi tehdit oluşturuyor? Bu ne man
tıktır? 

BAŞKAN — Sayın Bayülken, süre geçiyor, lüt
fen toparlayınız. 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Devamla) — Üs
telik «1963 Kara Noelinden •. sonra, Kıbrıs'a gizlice 
Yunan askerini gönderdiğini, neşrettiği kendi hatıra

tında yazan Bay Papandreu değil midir? O askerler 
gizlice adaya girerken, Yunanlı General Grivas aca
ba Erenköy'de Rumları mı öldürtüyordu, Türkleri 
mi? Akritas Planını hazırlayanlar Türkler midir? 
1964 yılının Eylülünde Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri U. Thant'ın Güvenlik Konseyine verdiği rapor
da, nüfusunun yarısının mülteci durumuna geldiğini 
söylediği toplum, Rum toplumu mu, yoksa Türk 
toplumu mu idi? 

Aziz arkadaşlarım, 1974 Barış Harekâtından son
ra yalnız Türk toplumu güvenliğe kavuşmadı; Rum
lar da sulh ve sükûna erdiler. Kendi aralarındaki 
katiller bile durdu. Bunlar yanlış = mı? 1963'den 
1974'e kadar 10 yıl, barış yolu ile bir çözüme var
mak için anlatılmaz acılar çeken Türk toplumu ve 
Türkiye ellerinden geleni yapmadılar mı? 

r974 Barış Harekâtından beri aynı iyi niyeti gös
termedik mi? Göstermeye devam etmiyor muyuz? 
Bunları aklı başında, tarafsız hiçbir kimse inkâr ede
mez. O halde, 1973 ve 1974'te başladığını ilan ettik
leri Türk tehditleri nelerdir? 

Çünkü Ege'nin tümünün 'bir Yunan gölü ol
masını kabul etmedik ve çünkü Kıbrıs'ın tümü ile 
bir Yunan adası olmasını önledik. İşte tehdit dedik
leri bunlardır. 

Aziz arkadaşlarım, en iyi niyetlerle ortaya çıka
rılan ve Türkiye'nin ittifaka ve komşu Yunanistan'a 
verdiği değeri kanıtlayarak, Yunanistan'ın tekrar 
NATO askerî kanadına dönmesine imkân veren 
Rogers Antlaşmasının Papandreu'nun girişimleriyle 
karşılaştığı sonuç ortadadır. Yunan Hükümetinin de 
imzasını taşıyan bu antlaşma tatbik edilmemiştir. 
Bize şimdi hangi dost ve müttefikimiz çıkıp da, iyi 
niyet gösterilmesinin feyzlerinden bahsedebilir? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayülken, toparlayın. 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Türkiye'yi düşman ve en büyük tehdit diye ilan 
eden Bay Papandreu'dur. 1976 Bern Anlaşmasını uy
gulamayan odur. Bonn Zirvesindeki mora'toryomu 
bozan odur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tek 
taraflı vize kaldırmasını cevapsız bırakan; ekonomik, 
turistik işbirliği önerilerini kaale almayan odur. Cum
huriyet tarihimizde şimdiye kadar hiçbir Yunan Hü
kümeti Bay Papandreu'nun bu kısır ve tehlikeli poli
tikasını benimsememiştir. 

Aziz arkadaşlarım,. hepimiz biliyoruz ve ben de 
aynı samimî kanaati paylaşıyorum ki, Türk ve Yu
nan milletleri dostluk, uzlaşma, işbirliği istiyorlar. 
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Asırlar ötesine giden karşılıklı yaşantı ve sosyal ya
pılarımızda, siyasî ihtiraslara 'körü körüne alet edil
mediğinde, ortak yanlarımız, hatta ortak çıkarlarımız 
göze çarpıcıdır. Evet, bunları biliyoruz ve Türkiye' 
nin şimdiye kadar çizdiği hakşinas, barışçı yolları 
tercih eden, karşılıklı menfaatları dengelemeyi bilen 
politikası elbette en son imkânlara kadar kullanıla
caktır, Buna Yunanistan'dan olumlu karşılık almak 
umudumuzu da 'henüz yitirmektik. Cumhuriyet Hü
kümetimizin bu tutumunu destekliyoruz. 

Yalnız Mr. Papandreu'nun ve onun gibi düşü
nenlerin, hidayete erinceye kadar lütfen bilmeleri ge
reken bir hususu da söyleyerek sözlerime son vere
yim : Ne açık ne kapalı tertiplerle ne de şantajlarla 
Ege bir Yunan gölü yapılamaz ve yapılamayacaktır. 
Keza bilsinler ki, Kıbrıs bir Yunan adası olmaya
caktır. Arasıra garip sesler, yeni teoriler, benzetmeler, 
filan bölgedeki kuvvet dengesi gibi akıl almaz sözler 
de istiyoruz. Tehdit aklımızdan geçmez aziz arkadaş
larım; fakat kimse unutmasın, burada oturan bizler 
de gerekirse haykırırız : «Yıldırımlar yaratan bir ır
kın ahfadıyız.» 

-Hepinize saygılar sunarım. («Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayülken. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüsüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmail Öz-

' dağlar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3 / 638) 

İRAŞKAN — Gündemin, Başkanlığın, Sunuşları, 
bölümünde Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var, oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Kıibrıs Türk Currihuriyeti'nin kuruluşunun 

birinci yıldönümü törenlerine katılmak üzere, 14-17 
Kasım 1984 tarihleri arasında adı geçen ülkeye gi
decek olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam 
ismail özdağlar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

21 . İİ . 1984 O: 1 

2. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüsüne kadar Ulaştırma Bakan
lığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/637) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Pariste yapılacak olan Avrupa Ulaştırma Bakan

ları Konferansına katılmak üzere, 21-24 Kasım 1984 
tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma. 
Bakanlığına, Devlet Bakam Abdullah Tenekeci'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş oyduğunu bil'gilerinizîe sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Kore ve Japonya'ya gidecek olan Bayındır

lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in, dönüşüne 
kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/636) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16-27 Kasım 1984 
tarihleri arasında Kore ve Japonya'ya gidecek olan 
Bayındırlık ve İskân Bakam 1. Safa Giray'ın dönü
şüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Sudi N. Türel'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne, ka
dar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kül
tür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşcıoğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/635) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Eği

tim Komitesinin 20 - 21 Kasım 1984 tarihlerinde Pa
ris'te, Bakanlar seviyesinde yapılacak toplantısına ka
tılmak üzere, Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim 
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Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dö- I 
nüsüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan- I 
lığına, Kültür ve Turizm Bakanı M. Mükerrem Taş- I 
çıoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze- I 
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna- I 

• I 
rım< I 

Kenan Evren I 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştur. I 
, 5. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va- I 

hit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı- I 
gına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik et- I 
meşinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaıkanlığı I 
tezkeresi (3/634) I 

'BAŞKAN — Diğer itezkereyi okutuyorum : I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

21 - 22 Kasım 1984 tarihleri arasumda SÜbraisbourg' I 
ida yapılacak olan Avrupa Konseyi Ba!kaınila.r Komi- I 
Itesinin 75 inci toplantısına katılmak üzere, Fransa'ya I 
güdecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğkı'nu'n I 
Gönlüsüne kaldar; Düşüşleri Bakanlığına, Devlet Bakanı I 
A. Metot Ynlımıaz'm vdktiılilik etmesinin, Başbakanın I 
tekl'M 'üzerine, uygun görÜılmüş olduğunu bilgilerini- I 
zö sunarım. • I 

Kenan Evren I 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bİ%İleranize 'sunulmuştur. 
6. — Hollanda'ya gidecek olan Millî Savunma Ba- I 

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savun- I 
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve- I 
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur- I 
başkanlığı tezkeresi (3/ 633) I 

(BAŞKAN — Diğer 'tezkereyi okultuyoruım : 

Türkiye Büyük.Millet Meclisi Başkanlığına I 
•Bağıimisız Avrupa 'Frolgraım Grulbu (IEPG) Balkan- I 

Har Taplanltıısına kaltumak üzere, 21 - 25 Kasını 1984 b 
(tarihleri arasında HSoliknda'ya gidecek olan Millî Sa- I 
vunma Bakanı Zek!i Yavuztürk'ün idönüşüme kadar; I 
'Milî Savunma Bakarilığuna, Devlet Bakanı- Kâzıfe I 
Oksay'ın vekillik etmesinin, (Barbakanın telkifi üzerine, 
ulyigun ıgöırüılmlüiş olduğunu bingilerinize sunarım. I 

Kenan Evren j 
Cumhurbaşkanı I 

'BAŞKAN — Bilgelerinize sunulmuştur. I 
7. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka- I 

nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç I 
Madde Eklenmesi Hakkında 3072 numaralı Kanunun I 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair I 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/631) \ 

BAŞIKİAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGÎ : 8 Kasım 1984 tarih ve 1429-49-46 sayılı ya
zımız, -'•% 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Tür
kiye Blüyük (Millet Metisi Genel Kurulunca 6.11.1984 
tarihinde kahül edilen 3072 saydı «2l.i2.1967 Tarih ve 
832 Sayılı Sayıştay Kanununlda Değişiklik Yapılma
sı ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkın-
'da Kanun» incelendi, 

Anayasaının 160 mcı maddesinde açıklandığı gibi Sa
yıştay; genel ve Ikaltmıa bütçeli idairelerin hÜitün gelir 
ve gîderlîeri ile inallarını Türkiye Büyük Mlileit Mec
lîsi adına dendtıl'elmek ve sorumluların hesap ve işlem-
leririi kesin hükme Ibağlafmak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama isterini yap-
•malk'lıa görevlidir. 

832 sayılı Kanunun değiştirilen 14 üncü maddesi 
' i l e ; . - . . - . • 

«(Bir Ibaışkan ve alltı üyeden kurulu daireler birer 
hesap mıalhkeirne'slldir. Daireler, başkan ve ©n az diöırft 
üyenin iştirakiyle toplanır; hüküm ve kararlar oy 
çokluğu ile verilir. Oylanın eşitliği hailinde 'başkanın 
oyu iki sayılır»! 

Hükm'ü getiriiknişltir. 
"Anayasada Sayıştay, gördüğü hizmetin mahiyeti 

ve çalışımla usulünün yakınlığı nedeniyle, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu giibi yargı bölümü İçerisinde muha
faza eidilmiişjtir,. 

Kabul eldilen 14 üncü madde ile Sayıştay .dairele
ri değişik 'sayıda üye ile toplanıp karar verebilecek
tir. Zira !bu dlüzenlerne ile idairelerin, Ib'ir başlkan, dört 
üye; bir başkan, ibeş üye; bir başkan altı üyıe ilte top
lanıp karar vermesi mürniklünld'ür. 

Yargı (bölümünde yer aldığı açıklanan Hâkimler . 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna alt 24Ö1 sayılı Kanu
nun 10 uncu mati'desinde, Kurulun üye tamsayısı ile 
(toplanacağı, Kurul kararlariını salt çoğunlukla alacağı 
hükme Ibağlanmuş, başkanımın oyunun gerekitiğiınldfe iki 
sayılacağımdan 'söz editaemiştir, 

Keza malhkömeler ve yüksek yargı organları yö
nünden de durum aynıdır. Nitekim, 2797 sayılı Yar
gıtay Kanununun 40 mcı maddesinde; 

«Daireler bir balkan ve dört üyenin kaıtı'Iımasıyla 
toplanır; işji müzakere eder ve çoğunlukla karar ve
rililer. (Müzakereler gizlidir.» 

Hükmü yer almaiktaldır. 
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2575 sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü madde-' 
sinide d)e benzer bir Ihlü'fcüm bulıunmakltadıır. Bunun gi
bi 2845 sayılı Devlet Güvendik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkımda Kanun, 353 
saıyiilı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanunu, 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii 
Mer'iyelte Vaz'ına M'üteaffik Kanundia, mahkemelerin 
kuruluşu kelsin «ayılara bağlanfmiişitiır 

Bel'M'üten bu nedenlerle 3072 sayılı- «21.2.1967 Ta
rih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununkia Değüşiikik Ya
pılması ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakikıırida Kanun» Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek lüzere iade edilmiştir. 

Arz ederim, 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilefiniize sunutauşıtur. 

8. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (31632) 

BAŞKAN — Sayın milletvekMerinden bazılarına 
izkı verilmesine dair Türkiye (Büyük1 Millet Mec&i 
Başkanlığmun tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı ona<-
yınıza sunacağımı : 

Türkiye Büyük Millet MecIiM Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın mliletVekilerinin hiza
larında gösterilen 'slüre ve nedlenllerle izin istemleri, 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

•1. — Muşla Milletvekili İdris Gürpınar ve 11 ar
kadaşının, Muğla İli türkevleri Köyünde kurulması 
düşünülen Kemerköy termik santralının çevreye ve 
turizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/4) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar 
ve 12 arkadaşının, Muğla İlinde kurulması düşünü
len Kemerköy Termik Santralının çevreye ve turizm 
sektörüne verebileceği zararları tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/5) 

Başkanlık Divanının 20.11.1984 tarihli toplantısında 
uygun görullrmilşltür; 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karadıuıman 
Türkiye Büytük Milet 

Meclisi 'Başkanı 
Gaziantep MiildCvekili Galip Deniz, hastalığı ne

deniyle 14.11,1984 Itafibirtden İtibaren 15 gün 
-Sivas M'IIeıtivekilM Ahlmet Turan Soğancıoğlu, has

talığı nedenliyle 19.1L1984 tarihinden iüibaıren 21 gün 
'Diyarbakır Mlleltıvekffi Cevdet Karakurt, hasta

lığı nedeniyle 19.1.1984 tarihinden itibaren 15 gün 
BAŞKAN — Ayın ayrı okuyunuz, Meol&'in oyu-' 

na arz edeceğiz. <*• 
«Gaziantep Milötivek'illi Gaip Deniz hastalığı me

deniyle 14.11.1984 tarihinden itibaren 15 glün.» 
BAŞKAN — ıSayıın Galip Deniz'in 15 gün iznini 

oylarınıza sunuyorulm : Kabull edenler... Eltmeyen-
ler... Kabul edülm'işltJir. 

«Sivas Mlilletveldii Ahmet Turan Soğancıoğlu 
hastalığı ınederiiyfle 19.11.1984 tarihinden itibaren 211 
gün.* 

BAŞKAN — Sapn Ahmet Turan Soğancıöğlu' 
nun 21 igün 'iznini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Eftoıeyenler... Kabul ddillm'iıştir. 

«Dryarbakır Mflletlvekili Cevdet Karakurit hasta
lığı nedeniyle 19.11.1984 tarihinden itibaren 15 gün 

'BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekilli Cevdet. Ka-
rakurt'un 15 gün iznini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair önğörüşmeler» 
kıslmına geçiyoruz : 

Birinci şuradaki 10/4 esas numaralı Muğla Mil
letvekili İdris Gürpınar ve 11 arkadaşnnın Muğla M 
Türkevleri Köyünde kuruflması dulşlüriülen Kemer Köy 
üerniik santrallinin çevreye ve turizm sektörüne vere
ceği zararları tespit eltimek amacıyla bir Meclis Araş
tırması açılmasına 'ilişkin önergesiyle, ikünci sıradaki 
10/5 esas ınuımaraliı Diyarbakır MMfetvekili Mahmut 
Aütuınalkar ve 12 arkadaşunun aym konuda Mecfc 
Araştıırıması açılmasiına ilişkin önergeleri (üzerindeki 
ön görüşmeleri yapacağız. 

Hükümet?.. Hazır. 
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Her iki önergenin de konuları aynıdır. Genel 
Kurul uyguın gördüğü takdirde bu önergelerin gö
rüşmelerini bidtae yapacâ ^̂  

önergelerin bMeşîtirlerdk görüşülmesini onayını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul! ediümliıştir efendim. 

Önergeleri teker teker okültuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Muğla-Yatağah ve Milas ilçelerinde mevcut oldu
ğu bildirilen 800 milyon ton linyit kömürü rezervi
nin elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesi için 
termik santrallar kurulması öngörülmüştür. Bunun 
3x210 megavatlık bir bölümü Yatağan'da kurulmuş 
ve İhalen çalışmaktadır. 

Ayrıca Milas. Yeniköy'de 2x210 megavatlık ter
mik santral inşa halindedir. Bunlara ek olarak 3x210 
megavatlık bir bölümün de Türkevleri Köyünde ve 
denize 400 metre mesafede Kemerköy 'termik sant
ralı adıyla kurulmak istenmektedir. 

Yatağan'da 2 yıldan 'beri çalışmakta olan termik 
santralın çevreye yaydığı kükürt dioksit, karbondi
oksit, azot gazları ile kömür tozlan ve küllerinin 
çevreyi kirletmek ve çevredeki orman ve tarım ürün
lerine verdiği zararlar, insan ve hayvan sağlığını 
olumsuz yönde etkilemesi başlangıçta tahmin edile
nin çok üstünde olmuştur. 

'Nitekim termik santralın hemen bitişiğindeki Şa
hinler Köyünde çeşitli tarla ve bağ-bahçe ürünleri ile 
tüm meyve ağaçlarına zarar vermiş, köylülerin 1983 
ürünü tütünleri tozlanma sebebiyle Tekel tarafından 
satın alınmamıştır. Bu yüzden zarara uğrayan köy
lülerin TEK aleyhine açtığı davalarda, bilirkişilerin 
verdiği ~ raporlarda termik santral kusurlu görülmüş
tür. 

Ayrıca, ©ağyaka köyü ormanlarındaki çamlarda 
da kuruma başlamıştır. Aynı tablo Yeniköy'de de 
mutlaka > meydana gelecektir. 

Türkevleri Köyünde Kemerköy adıyla kurula
cak termik santralın yukarıda özetlenen zararları ya
nında, Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanan gü-

. zellikteki bir körfezin kirletilmesi söz konusudur. 

21 , 11 1984 O: 1 

Yerli ve yabancı yat turizminin kalbi olan bir 
körfezde santral dumanlarının çevreyi kapladığı ve 
kömür tozu ve küllerinin uçuştuğu bir sahilde hiç 
kimse tatil yapmak istemez. Sahile 400 metre mesa
fede kurulacak santralın külleri ve bacasından çıkan 
kükürt dioksit ıgazı çevre kirlenmesi yapacaktır. Çev
re kirlendi mi bir daha eski haline getirmeye maale
sef imkân kalmayacaktır. 

Bugüne kadar Çevre Müsteşarlığı, Sağlık, Tarım 
Orman ve Köy İğleri ile İmar îskân ve Turizm Ba
kanlıkları ile bilim çevrelerinin bu konuda verdik
leri raporların tümü olumsuz olduğu halde, Hükü
met bunların hiçbirini dikkate almadan mutlaka ter
mik santrallerin burada kurulmasından vazgeçme
mektedir. 

Son zamanlarda Hükümetin daha önce olumsuz 
rapor veren kuruluşlara baskı yapması sonucu her
kes susturulmuş durumdadır. 

Ne acıdır ki, ekonomisini büyük ölçüde turizm 
gelirlerine bağlamak isteyen ülkemizin Turizm Ba
kanı önce bu olaya karşı olduğu halde, şimdi ağız 
değiştirmiş ve bir Turizm Bakanına yakışmayacak 
bir biçimde, önce «çevre kirliliğini düşünmenin Tür
kiye için lüks sayılacağını» ve arkasından «bizim 
çevre kirliliğini düşünmemizin hamalın boynuna 
kravat takmak gibi bir şeydir» diyebilmiştir. 

Çevre Müsteşarlığından sorumlu* Devlet Bakanı 
îsmail özdağlar santralın bu .yörede kurulmasına 
karşı .çıktığı.-ve hatta Hükümet üyeliğinden ayrılmak 
istediğini ifade ettiği için, dünyanın hiçbir demok
ratik ülkesinde görülmeyen bir uygulama yoluna gi
dilerek Çevre Müsteşarlığı Sayın Devlet Bakanı 
İsmail özdağlar'ın sorumluluğundan alınmıştır. 

özellikle Çevre Kanununun uygulanmasından' so
rumlu zamanın Muğla Valisi de bu olaya karşı çık
mıştır. 

Sayın Başbakan ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 'bütün bilim ve tekniğin gereklerine sırt çe
virerek 'tüm basın ve kamuoyunun yazılarını ve öne
rilerini dikkate almadan, Türkevlerinde termik sant
ral kurma hususunda inat etmektedirler. Bu davra
nış Anayasanın 56 ncı maddesiyle, Çevre Kirlenmesi 
Kanununun 8, 9, 10, l'l, 12 ve İS üncü maddelerine 
de aykırı.düşmektedir. 
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Bu nedenlerle; Anayasanın 98 inci ve TBMM İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis Araştırması açılmasına müsaadelerinizi saygı
larımızla arz ederiz. 

İdris Gürpınar 
Muğla Milletvekili 

Kemal Gökçora 
Bursa Milletvekili 

Mahmut Akkılıç 
İzmir Milletvekili 

Kâzım İpek 
Amasya Milletvekili 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale Milletvekili 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

16.11.1984 

Mehmet Nuri Üzel 
Eskişehir Milletvekili 

özer Güıbüz 
Sinop Milletvekili 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

Cemal Özdemir 
Tokat Milletvekili 

Ruşan Işın 
Sivas Milletvekili 

Arsan Savaş Arpacıoğiu 
Amasya Milletvekili 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin kalkınması yolunda en önemli sorun
lardan 'birisi hiç şüphesiz enerji ve 'özellikle elektrik 
enerjisi yetersizliğidir. Ayrıca, elektrik enerjisi üre
timinde, önce yerii kaynaklara dayanıtaası aklın 
reddedemiyeceği 'bir husustur. 'İşte bu nedenlerle 
Cumhuriyet 'hükümetleri uzun vadeli enerji planla
rında ülkemizin hidrolik ve kömüre dayalı enerji 
potansiyelini değerlendirmeyi 'hep ön planda tutmuş
lardır. 

Bu meyanda 'büyük linyit rezervlerinin oluştuğu 
Muğla ilindeki düşük kalorili kömürlerin değerlen
dirilebilmesi için termik santralar kurulması plan
lanmış ve 'bir bölümü de inşa edilerek işletmeye gir
miş veya girmek üzeredir. Yatağan Yeniköy. termik 
santralları bunlar arasındadır. Bu bölgede yine Ku
şamlar mevkii linyitlerini değerlendirmek üzere ku
rulması planlanan Kemerköy santralının yer seçimi 
ve buna bağlı olarak Gökova körfezi ören mevkiin
de inşası düşünülen liman-iskele-antrepo tesisleri ile 
sosyal site konutlarında çeşitli çevrelerden itirazlar 
yapılmış, basında konu geniş ve devamlı olarak tar
tışıla gelmiştir. 

Kemerköy termik santralına karşı yapılan bu iti
razlar üzerine 1983 yılı başlarında zamanın Hükü
metince 'konunun tetkike tabi tutulduğu ve yer seçi
minde bazı değişikliklere gidildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak bu yeni düzenlemelere rağmen muhtemelen 
'kısmen bilgi noksanından, kısmen gerekçelerin ka
muoyuna iyi izah edilmemesinden, kısmen yetkili 
Ikurüluş ve çevrelerin birbirine mütenakız beyanların
dan konunun bâlâ geniş bir şekilde 'tartışılmakta ol
duğu ve kamuoyunu ziyadesiyle işgal ettiği de açık
tır. 

Termik santralın artıkları ve baca gaz ve dumanı 
yüzünden havanın, suyun, toprağın kirletileceği, tu
ristik önemi 'büyük olan bu bölgede özellikle yat tu
rizminin 'büyük ölçüde olumsuz olarak etkileneceği, 
çevredeki tarım faaliyetleri ve ormanların büyük 
zararlara uğrayacağı ve ülkemizin bu cennet köşe
sinin 'bir daha ıslahı mümkün olamayacak nitelikte 
önemini yitireceği, ekolojik dengesinin bozulacağı 
yolundaki iddialar konunun mutlaka ve derinleme
sine bir defa daha tetkiki zaruretini ortaya koymak
tadır. 

Enerji konusunun daha önce de belirtildiği gibi 
ülkemiz için ne derece önemli hatta 'hayatî bir sorun 
olduğu münakaşa dahi edilemeyecek bir husus ise 
de, bu konuyu ele alırken diğer faktörlerin de göz
den kaçırılmaması ve ülke yararına en uygun çözü
mün en ince teferruatına kadar araştırılması gerek
tiği de şüphesiz herkesin Icabul deeceği bir gerçek
tir. 

özellikle santral yerinin seçiminde vazgeçileme
yecek, çevrenin gerekli kıldığı teknik zaruretlerin ne 
olduğu hususunun bir defa daha ariz amik tetkike 
tabi tutulmasının yararları, kamunun bu konuya gös
terdiği ilgi ve hassasiyet, bazı kamu yöneticilerinin 
herşeye rağmen projeye karşı çıkmakta olduğuna 
dair ortada dalaşan şayialar, yine bazı Hükümet üye
lerinin Anayasa ve bilimle bağdaşmayan beyanları, 
daha önce kurulmuş ve halen çalışmakta olan ben
zer santralların çevreyi olumsuz bir şekilde etkile
diklerine dair tespitler, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının ön izin verirken ileri sürdüğü şartların yerine 
'getirilip getirilemeyeceği hususundaki belirsizlik ve 
şüpheler önemli ve telafi edilemiyecek sonuçlar do
ğurabilecek böyle bayatı bir projenin milletin yegâ
ne ve hakikî mümessili olan TBMM tarafından da 
behemahal ele alınarak incelenmesini zarurî kılan ne
denlerdir. 

Santralın işletilmesi safhasında ortaya çıkacak 
belki de kaçınılması imkânsız bazı olumsuz sonuç
lar vesile ittihaz edilerek proje ve uygulanış biçimi 
bakkında yıllar sürecek bir münakaşanın ve tered
dütlerin ortadan kaldırılması ve TBMM'nin böyle 
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önemli ve milletin hassasiyet gösterdiği bir konuya 
'bigâne kalmadığının, kalamayacağının ortaya 'konul
ması bakımından da 'böyle 'bir tetkike gerek vardır 
'kanısındayız. 

'Bu nedenlerle Anayasamızın 98 inci TBMM İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince ko
nu hakkında Meclis Araştırması açılması hususunda 
gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır Milletvekili 

Feyzulah Yıldırır 
Gaziantep Milletvekili 

Mdımet (Kocabaş 
İçel Milletvekili 
Ertuğru'l Gökigün 
Aydın Milletvekili 

İsmail iŞemgün 
Denizeli Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu 

K. Maraş Milletvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir Milletvekili 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu Milletvekili 
Ebulbekir Akay 

Erzurum Milletvekili 
Hüseyin Mülkerrem Hiç 

Yozgat Milletvekili 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu Milletvekili 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
• Siirt Milletvekili 

Muzaffer İlhan 
Muğla Milletvekili 

BAŞKAN — Meclis Araştırmasına ilişkin öner
geleri okuttuk. 

Her iki önerge üzerinde, İçtüzüğümüze göre Mec
lis Araştırması açılıp açılmaması hususunda önce Hü
kümete daha sonra siyasî parti gruplarına söz vere
ceğim. 

Söz alınış sırasına göre Sayın Saffet Sert, Sayın 
Mazhar Haznedar Ve Sayın Paşa Sârıoğlu'na söz 
vereceğim. Daha sonra önerge sahiplerinden birer 
kişi söz alacaklardır. 

Hükümet adına Sayın Cemal Büyükbaş; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ 'KAYNAKLAR BAKANI 
GEMAL BÜYÜKBAŞ ^Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; değeri! arkadaşlarımın Kemer-
köy Santralı dolayısıyla vermiş oldukları araştırma 
önergesi üzerinde bazı gerçekleri huzurlarınızda arz 
ötmek için buluyorum. Sözlerime başlamadan evvel 
Ihepinizi saygıyla selamlarım. 

(Konuya -geçmeden evvel halihazırda ülkemizdeki 
ve dünyadaki enejji konusuyla ilgili bazı rakamları 
sizlere sunmak isterim. Hızla değişen 'bir dünyada 
yaşamaktayız; «Televizyon asrı, uzay asrı, motor as
rı, kompütürler asrı» derken, bu asrın sonuna dam
gasını vuran konu enerji oldu. 400 bin kilometre 

uzaklıktaki ayın üzerine gidip konabilen ve kalbin 
içine kadar sokulup resim çekebilen akıllı insanoğlu, 
nihayet asrın sonunda konvansiyonel enerji kaynak-
naklarının çok yakında tükeneceğini anlamış bulu
nuyor; fakat kalkınma yarışında 'bulunan ıgüçlü ül
keler daha da kalkınmak, bir hedefe ulaşmak için 
dünyanın enerji kaynaklarını amansız şekilde tüket
mekten kendilerini 'alıkoyamıyorlar ve böylece dün
yanın bilinen konvansiyonel enerji kaynaklarını da 
süratle tüketmektedirler. 

(Bu arada, açıklamalarıma geçmeden evvel bizim 
enerji konusunda dünyadaki yerimizi bir iki rakam
la açiklamak isterim. Türkiye'nin elektrikî kurulu 
gücü şu anda 7 560 megavattır. 1982 yılı rakamla
rına göre dünyanın birkaç ülkesindeki rakamları arz 
ediyorum; Irak 1 200 megavat, İran 5 300 megavat, 
Bulgaristan 9 '200 megavat, Romanya 17 bin mega
vat, İtalya '50 hin megavat, Batı Almanya 85 bin me
gavat, Japonya 160 bin megavat kurulu güce sahip 
'bulunuyor. 

1984 yılı içerisinde Türkiye'nin elektrik üretim -
tüketim dengesi takriben 32,5 milyar kilovat/saat 
civarında olacaktır. Bunun 2,5 milyar kilovat/saat 
civarındaki Ibir 'bölümünü komşularımız Sovyetler 
(Birliği ve Bulgaristan'dan ithal etmek suretiyle kar
şılayacağız. Geri kalan kısmı, hidrolik ve termik 
santrallarımızda üretilerek karşılanacaktır. 

Ülkemizin 'bu yılki rakamı olan 32,5 milyar ki
lovat/saatlik enerji tüketimine karşılık, diğer ülke
lerden bir-iki rakam vermek isterim. 

Japonya 580 milyar kilovat/saat, Batı Almanya 
3-36 milyar kilovat/ saat, 'İngiltere 272 milyar kilo
vat/saat, İtalya 184 milyar kilövat/saat, Romanya 68 
milyar kilovat/saat, Bulgaristan 40 milyar kilovat/sa
at, İran 17,5 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi kul
lanacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim kişi başına yıllık 
elektrik enerjisi tüketimimiz '600 kilovat/saatin altın
da. (Bu rakam Suriye'de 480 kilovat/saat, İran'da (19'82 
rakamına ıgöre) 424 kilovat/saat, IBulgaristan'da 4 700 
kilovat/saat, Romanya'da 3 000 kilovat/saat, İsveç'te 
1'2 000 kilovat/saatten fazladır. 1982 yılı rakamına 
göre Amerika'da kişi 'başına elektrik tüketimi yılda 
14 000 kilovat/saatten fazladır. 

'Değerli arkadaşlarım, insan başına yıllık elektrik 
tüketimi dünya ortalamasına göre 2 000 kilovat/saat
tir. 50 milyon nüfuslu Türkiye'nin, dünya ortalama
sına göre şu anda 100 milyar kilovat/saat elektrik 
enerjisi tüketiyor olması lazım gelir. Oysa biz bu 
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rakamın üçte birindeyiz; ancak ve ancak 32,5 mil
yar kilovat/saat enerji 'kullanabiliyoruz. Avrupa or
talaması ise 4 bin kilavat/saattir. 

Yapmış olduğumuz (hesaplar ve planlamalara gö
re, Türkiye'nin 2 000 yılındaki tüketimi 180 ilâ 200 
milyar 'kilovat/saat olacaktır; şimdi ise 32 milyar 
kilovat/saat. Bugün 7 560 megavat dan Türkiye'nin 
elektrik kurulu (gücünün S 000 yılında 35 bin mega
vat ölıması gerekmektedir. 20'den fazla kurulmakta, 
inşaatı devam etmekte bulunan hidrolik ve termik 
santraîlarımızın kurulu gücü, şu anda hizmet veren
lerden daiha fazla olup, 1'2 bin megavat civarındadır. 
»Bu santralların 5-6 sene sonra ikmal edilmesiyle elde 
edeceğimiz ilave üretim miktarı 55-60 milyar kilo
vat/saat olacaktır. 'Bu rakamlardan sonra dahi 1991-
1992 yıllarında kullanacağımız elektrik üretim raka
mı '80-&5 milyar kilovat/saat civarında olacaktır. Pet
rolde, kömürde ve diğer enerji kaynaklarındaki du
rumumuz bundan 'farklı değildir. 

O 'küçücük bakkal hesabıyla olan çarpıcı rakamı 
'bir defa daha özetleyeyim : Dünya ortalaması olan 
2 bin kilovat/saat ile 50 milyon nüfuslu Türkiye'nin 
şu anda kullanması gerekli elektrik 100 milyar ki
lovat/saattir. Biz ancak 32 milyar kilovat/saatini bu
labiliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar da gösteriyor 
'ki, şu anda inşaatı devam edenlere ilaveten de Tür
kiye'de pek çok sayıda elektrik üretim santralını bir 
an önce ele almak, onlar için gerekli finans kaynak
larını bulmak, bunları en kısa sürede gerçekleştirmek 
ve Türkiye'nin sanayi üretimini artırmak, Türkiye' 
nin kalkınmasını sağlamak bizlerin görevidir. 

ıHlUM(t NADBANTOĞUU (Erzurum) — Hidro
likleri yap... 

ÖMER (KUSMAN <Kara) — Sayın Bakan, biz 
kurmayın demiyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ '(Devamla) — Değerli arka
daşlarım, evvelki 'gün (bütçe 'görüşmelerinde de pek 
çoklarının işaret ettiği gibi «Önce hidrolik santral
ılarım yapın» gibi bir iddia, tamamen teknik gerek
çelere, ekonomik ihtiyaçlara aykırı olan bir yoldur. 

ÖMER KÖŞHAN (Kars) — Niye? 

ENERJİ VE TABI KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜY0KBAŞ (Devamla) — Sözü gelmiş
ken bunları sizlere açıklayacaktım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Türkiye'nin 
enerji ihtiyacını karşılayacak olan santrallar; termik 
santrallar, hidrolik santrallar, gaz santralları, fuel-
oil santralları veyahut nükleer santrallar ancak ve 
ancak belirli bir planlamaya 'göre ele alınır. 

Türkiye coğrafyası" geniş olan bir ülkedir, geniş 
bir enterkonnekte şebekesi vardır; fakat Türkiye'nin 
bu coğrafî durumuyla beraber hidrolik kaynaklan 
da, termik kaynakları da ülkenin güneydoğusunda 
bulunmaktadır. Halbuki Türkiye'nin 'büyük yük mer
kezleri, kullanım merkezleri Anadolu yarımadasınm 
batısında ve kuzeybatısında toplanmış bulunmakta
dır. Santrallar kurulurken öncelikleri onların hidro
lik olmasına, termik olmasına veya nükleer olmasına 
göre değil, yük merkezlerinin icap ettirmiş olduğu 
takat ve enerjinin en ekonomik şekilde sağlanmasını 
gerektirir. Bu maksatla bir enterkonnekte sisteminin 
muhtelif yerlerindeki termik, hidrolik, nükleer ve di
ğer tip 'santrallar ele alınırken sistem stablitesi, yük 
akışları, yük etütleri yapılmak zaruretindedir. Bu 
meseleler üzerinde Türkiye'de 19501i yıllardan beri, 
başlangıçta Eleetrite de France ile başlamış olmak 
üzere, çeşitli uzun vadeli planlar yapılmış ve bunlar 
zaman zaman revize edilegekniştir. 

Türkiye'nin Keban, Karakaya, Atatürk Barajı 
gibi büyük projeleri güneydoğudadır. IBüyük linyit 
yataklarımızın yarısına yakın bölümü de gene gü
neydoğuda Afşin-El'bistan mıntıkasındadır. Bütün bu 
(büyük hidrolik santralları önceden gerçekleştirmek, 
ondan sonra termik santrallara yönelmek, onları ele 
almak, tekni'kman doğru da değildir, coğrafî duru
mumuz dolayısıyla mümkün de değildir. Çünkü o 
takdirde Türkiye'nin 'büyük 'güç 'kullanan, yük kul
lanan enerji bölgelerine enerjiyi Türkiye'nin doğu
sundan, güneydoğusundan, çok büyük paralar gerek
tiren enerji nakil hatları, transformatör istasyonları 
kurmak suretiyle nakletmek, çok büyük tesis bedel
leri harcamak ve büyük enerji kayıplarını göğüsle
mek mecburiyetinde kalırız. 

Kaldı ki, bu şekilde bir enterkonnekte sisteminin 
teknik olarak işlemesi de mümkün değildir. Türkiye' 
de şu anda güneydoğudan İstanbul mıntıkasına ka
dar, kuzeydoğuya kadar uzanan bir çift nakil sistemi 
vardır. İsveç'te 4 tanedir. Bunun bir tanesi çalışır, bir 
tanesi bakımdadır, bir tanesi arızadadır, (bir tanesi 
yedektedir. (Bizim enerji nalkil sistemlerimiz de, ka
rayolu ve demiryolu nakil sistemlerimiz gibi tektir, 
çift değildir. 'Bunlar, büyük ekonomik güce sahip 
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olduğumuz zaman ikilenecek, üçlenecek, dörtâenecek-
tir. Ancak, bugün ekonomik 'gücümüzün nispetinde 
'bunlar tesis edilebilmişlerdir. 

O halde, Türkiye enterkonnekte sisteminin elek
trik ihtiyacını karşılamak için de, yaptığımız stablite 
etütlerine, yü'k aJkış etütlerine göre önceliği olan çe
şitli santralları tespit etmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin 
Muğla mıntıkasında bulunan 800 milyon ton kömür 
rezervine dayalı termik santrallar önceliği olan sant-
rallardır. Yani, Türkiye enterkonnekte sistemine gü
neydoğudan enjekte edilecek olan hidrolik ve termik 
enerjiye ilaveten, Türkiye coğrafyasının güneybatısın
da Muğla mıntıkasında bulunan ve yakın bir istik
balde üretim miktarı 10 milyon tona ulaşacak ve dü
şük kalorili kömüre dayalı olarak kurulacak olan ter
mik santralları da süratle ele almamız, gerçekleştir
memiz gerekmektedir. 

Yalnız bu değil; bunlara ilaveten, hatta ve hatta 
yük merkezlerinin batıda ve kuzeybatıda bulunması 
dolayısıyla, belki de ithal kömüre dayalı batıda ter
mik santralları ele almamız, ithal tabiî gaza dayalı 
batıda termik santralları ele almamız, kendi tabiî ga
zımıza dayalı Hamidâbâta, Trakya'daki termik sant
ralları gerçekleştirmemiz ve hatta Ambarlı'daki fuel-
oil santralını tam kapasite ile çalıştırmaya devam et
memiz, hatta Trakya'daki Saray kömürlerine dayalı 
termik santralı da bir an evvel ele almamız gerek
mektedir. Bu büyük coğrafya içerisinde o yük akışı 
etütlerine, ö sistem etütlerine göre kuzeyde Sinop 
mıntikasında da, hidrolik ve kömür kaynaklarımızın 
oDmıadığı bölgede 1 000 megavatlık büyük güçlü nük
leer santralları ele almak mecburiyetindeyiz. Aksi 
halde stabl bir şekilde Türkiye enterkonnekte siste
min çalışması, emniyetli bir işletme mümkün olamaz-

Değerli arkadaşlarım,- Muğla mıntıkasındaki ter
mik santralların işte bu sistem işletmeciliği yönünden 
ve ekonomik ve teknik birtakım gerekler dolayısıyla 
ele alınmasının öncelik taşıdığını kısaca izah ettim. 
Yalnız bu kadar değil; Türkiye'nin hidrolik kaynak
ları gerçekleştirilirken, maalesef akarsularımızın su 
rejimlerinin düzensiz olduğunu da göz önünde bu
lundurmak- mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki akarsu
ların su rejimlerinin düzensiz olması dolayısıyla ku
rak yıllarda eğer siz, termik santralları bir tarafa bı
raka", önce hidrolik santralları ele alırsanız, yanlış iş 
yapmış olursunuz. Şu anda Türkiye'de tenik-faiajro-
lik dengesi yüzde 60, yüzde 40 oranındadır. Yüzde 
60 oranında termik santralları gerçekleştirmek, yüz
de 40 oranında hidrolik santralları ele almak ve su 

rejimlerinin düzgün olmadığı mevsimlerde termik 
santraliarımızı çalıştırmak, su rejimlerinin mümkün 
olduğu dönemlerde de hidrolik santralları çalıştırmak 
suretiyle dengeli bir sistem işletmeciliği teknik bakım
dan zarurîdir. 

Değerli arkadaşlarım, kuruluşlarımdan MTA teş
kilatının Muğla mıntıkasında yapmış olduğumuzun ça
lışmalar sonunda bu bölgede takriben ortalama değeri 
1 650 kalori-kilogram olan ve üç mıntıkaya yayılmış 
vaziyette toplam 800 milyon ton civarında linyit re
zervinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bunların bir bö
lümü, Yatağan Santralına yakın olan mıntıkada 
(90 + 100 = 190) milyon ton civarında; Hüsamlar 
mıntıkasiında 95-100 milyon ton civarında; Yeniköy 
mıntıkasında da belirli bir miktarda olmak üzere ya
yılmış bulunmaktadır. Bu düşük kalorili kömürlerin 
değerlendirilmesi için Türkiye Elektrik Kurumu ve 
TKİ teşkilatı 1974 yılından beri çalışmışlardır. Netice
de, ilk santralın ihalesine karar verilmiş ve Yatağan 
Termik Santralı (2X210) megavat olmak üzere anahtar 
teslimi esasına göre kredili olarak 1975 yılında ulus
lararası ihaleye çıkarılmıştır. 1975 yılında ihaleye 
çıkarılmış bulunan bu büyük termik santral, uygun 
kredi şartlarını da teklif etmesi dolayısıyla Electrim 
Firmasına verilmiş; kredi şartları Maliye Bakanlığı
nın da onayından geçtikten sonra 25.6.1976 tarihinde 
öz anlaşma ve 24.7.1977 tarihinde de Yatağan Sant
ralının kurulması İçin sözleşme imzalanmıştır. 

iPolonya'nın Electrim Firması bu santralın kurul
ması için Türkiye'de o zamanlar ENKA ve TOKAR 
yerli firmalarıyla anlaşma yapmıştır. Bu santralın 
ilk iki ünitesi ikmal edilmiş olup, Türkiye'nin en ba
şarılı çalışan santrallarından birisidir. Üçüncü ünite
si takriben bir-iki ay içerisinde, yılbaşında ikmal edi
lecek ve hizmete sunulacaktır. 

IBu santralın verimli ve arıza yapmadan çalışma
sı dolayısıyla daha sonraki dönemde, Yatağan Sant
ralının göstermiş olduğu uygun performans da dik
kate alınarak, 'Polonya Hükümetinin uygun kredi 
şartları teklif etmesi üzerine, Yüksek Planlama Ku
rulunun 3 Nisan 1984 tarih ve 34 numaralı raporu 
ve Bakanlar Kurulunun da 8.4.1980 tarih ve 8/648 
sayılı kararı ile Sekköy'deki kömürlere dayalı olarak 
Yeniköy'de bir santralın daha ele alınması için Po
lonyalılara verilen niyet mektubu ve alınan tekliflerin 
müzakeresi sonunda, iki tane ünitenin de Muğda'daki 
kömürlere dayalı olarak inşasına karar verilmiş ve 
sözleşmesi 13.2.1981 tarihinde imzalanmıştır. Bu sant
ralın inşası da devam etmektedir, 
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M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Türk 
ortağı kimdir? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Şimdi aynı şe
kilde Yeniköy Santralının inşası için de Polonya'nın 
Electrim Firması konsorsiyumu içerisine Türk ortak
lan olarak ENKA ve TOKAR Firmasının seçmiştir. 
(HP sıralarından alkışlar). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — EN-
KA'ya saygılar. 

SALİM EREL (Konya) — ENKA Anayasal mü
essese. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — 1.3.1981 tari
hinde sözle*şme imzalanmıştır. Bundan, sonra, Elec
trim Firmasının 'bu başarılı santralları üzerine, 
15.9.1983 tarihinde, geçen senenin Eylül ayında 124 
sayılı Karar ile bizden önceki Sayın Ulusu Hüküme
ti de aynı konsorsiyuma, Hüsamlar mıntıkasındaki 
kömürleri kullanacak olan Kemerköy'de (2 X 210) 
megavatlık, bir tanesi de opsiyonlu olmak üzere üç 
üniteli üçüncü bir santralın kurulması için niyet mek
tubu vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu santrallar, bizim Hü
kümetimizden evvel kurulması ele alınmış, devreye 
girmiş, inşaatı devam eden santrallardır; yakın bir 
zamanda temelini atacak olduğumuz bu üçüncü sant
ral da... Bunu, ibizden evvelki Hükümet ele almıştır 
manasında söylemiyorum. Şu manada söylüyorum: 

O kararlar istişarî mahiyette alınmış olsa dahi; o 
Hükümetin almış olduğu bu kararları, benim güçlü 
TEK kuruluşumun uzmanlarının vermiş oldukları ka
rarları, yönetim kurulu kararlarını ve teknik adam
ların dizayn ve hesaplarını ben de tasvip ediyorum 
ve bu üçüncü santralın da kurulması bizim Hüküme
timiz zamanında, benim zamanımda, benim onayım
la 25.6.1984 tarihinde TEK'le Electrim Firması ara
sında imzalanan sözleşme ile ihale edilmiş bulunmak
tadır. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Bunun da Türk ortakları kimlerdir Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Yine bunun 
yerli ortakları ENKA, TOKAR; yabancı lider firma 
da Electrim'dir. Bu santralların ihalesi 25.6.1984 ta
rihinde 39 milyar lira yerli para, 232 milyon dolar 
kredili olarak yine Electrim Firmasına verilmiştir. 

Üçüncü opsiyonlu ünite de 9 milyar lira yerli para, 
77 milyon dolar üzerinden karara bağlanmıştır. 

Bu üç önemli santralın tarihçesini sizlere kısaca 
sunduktan sonra, son zamanlarda basmda kurulma
sı yönünde, bilhassa çevre kirlenmesine bağlı olarak 
vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmelerine sebep 
olan çevre kirlenmesi konusunda ne gibi zararlar ge
tireceği veya getirmeyeceği hususunda Yüksek Heye
tinize malumat arz edeceğim. 

Bir termik santralın bir yerde kurulması için eko
nomik ve teknik zaruretler olduğunu ve Türkiye en-
terkonnekte sisteminin dengeli bir şekilde beslenebil
mesi için, güneydoğu gibi güneybatıdan da elektrik 
enjeksiyonunun gerektiğini biraz önce özetlemiştim. 

Değerli arkadaşlarım, Muğla ilî Hüsamlar mıntı
kasındaki !kömür 1 650 kalorili; yani düşük kalori
li bir kömürdür. Bu kömür, yüzde 33 kül ihtiva eder, 

^ yüzde 2,7 kükürt ihtiva eder, yüzde 30 rutubetli olan 
'bir kömürdür. Mevcut kalitesiyle yakacak kömürü 
olarak veya sanayi kömürü olarak kullanılması müm
kün değildir. Bu kalorisiyle elektrik santrallarmda 
kullanılması, elektrik üretiminde kullanılması en uy
gun olan kömürlerden birisidir. 

Kömüre dayalı bir elektrik santralının yer seçimi 
esnasında gerçekte seçileceği yer, kömür ocaklarının 
yakını, kömürün bulunduğu yerdir. Kömürü taşıma
mak icap eder. Şimdi bu santralın yeri, Hüsamlar 
mıntıkasına nazaran, dikkat ederseniz, 4,5 kilometre 
kadar güneyde, sahilde Türkevleri köyü mıntıkasında 
seçilmiştir. «Bu seçilen doğru mudur; teknik bakım
dan isabetli midir?» meselesi vardır. Bir santralın 
kömür ocaklarının bulunduğu yerden başka bir nok
taya kaydırılmasında çeşitli sebepler vardır: Şu anda 
da bazı santrallârımızın kömürleri 8,5 km mesafe
den bantlarla taşınır; 10 km'ye yakın mesafelerden 
bantlarla taşınmakta olduğu gerçektir. Bu şekildeki 
santrallanmız da vardır. 

Hüsamlar mıntıkasındaki bu düşük kalorili kö
mür, yokuş aşağı daha kolay bir şekilde, az enerji 
kullanmak suretiyle... 

SALİM EREL (Konya) — Bayıraşağı... 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Teknik var Sayın Bakan; kaydırak değil. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ '(Devamla) — Bayır aşağı 
Kuşamlardan sahile taşınacaktır. 

Esas sebep bu değildir. Bir santralın yer seçimi 
için en önemli meselelerinden bir tanesi bu santralın 
soğutma suyu, kullanma suyu ve katma suyu ihtiya-
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cıdır. Maalesef Hüsamlar mıntıkasındaki arazi ge
çirgendir ve su yoktur. 

Seçilen 210 megavatlık üniteler saatte 660 ton bu
har üretirler. 660 ton buhar üreten bir santralda, yüz
de 3 kayıplar ile bir ünitede katma suyu ihtiyacı 20 
ton/saat eder. 3 ünite 60 ton/saat eder. Böyle bir yer
deki küllerin ıslatılması ve çukura atılması için saat
te 100 ton/saatlik ayrıca kullanma suyu gereklidir. 
Böyle bir santralın kondansesinin içinden geçecek 
olan ve soğutmayı sağlayacak olan su miktarı saatte 
ünite başına 34 bin metreküptür. 3 ünite için saatte 
100 bin metreküpten daha fazla su gerekmektedir. 

İşte arkadaşlar, en büyük teknik zaruret, kullan
ma suyu, katma suyu, kül ıslandırma suyu ve soğut
ma suyunun Hüsamlar kömür mıntıkasında olmama
sıdır. Bu teknik zaruretler ile bu santral, bu suların 
bu suların 'bulunabildiği, soğutma suyunun denizden 
alındığı Kemerköyü mıntıkasına nakledilmiştir. 

Bu konuda çeşitli kuruluşlarla; DPT ile benim 
TEK, TKİ kuruluşlarım, Sağlık Bakanlığı, Bayındır
lık Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı uzun yıllardan beri 
görüşmeler, 'konuşmalar ye tetkikler yapmışlardır. 
Neticede bu santral için seçilen yer ekonomik ve tek
nik ihtiyaçlara cevap veren bir yerdir. 

BAŞKAN — Sayın Büyükbaş, süreniz doldu, lüt
fen toparlayınız. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu santral için, 
çevre kirlenmesi yapmayacak bütün teknik tedbirler 
alınmıştır. 

Santralın yeri, tabiatın görünümünü bozmayacak 
şekilde ve sahilden, sizlerin ifade ettiği gibi 400 metre 
içeride değil, takriben 1,5 kilometre içeride bir tepe
nin düzeltilmesi suretiyle kurulacaktır. (HP sıraların
dan gürültüler). 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — 400 metre içe
ride 'kuruluyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Çıkacak olan 
hafriyat sahilde 800 dönümlük bir bataklığın 'kuru
tulmasında kullanılacaktır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir Bakan böyle 
konuşmamalı bu mukaddes kürsüden; denize indi de
nize.... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Kömür tozları
nın çevreyi kirletmemesi için, kömür parkı sahilden 

içeride ve Hüsamlar mıntıkasında seçilmiştir. Kömü
rün tozarak çevreyi ve sahili kirletmemesi için depo
lar 4 kilometre geride tutulmaktadır ve ibu kömür, 
(2 + 4,5) kilometre uzunluğunda çift bant sistemiy
le santrala taşınmaktadır. 

Bu kömürlerin 15 kilometre uzaklıktaki Yeniköy 
Santralına taşınması suretiyle santralın Yeniköy'de 
kurulmasının imkânı yoktur. Çünkü Yeniköy'de, iki 
ünite için yıllık su ihtiyacı 12 milyon ton/yıldır. Ora
daki su, ancak oradaki üniteler için kifayet etmek
tedir. Nitekim Yeniköy'deki üçüncü opsiyonlu ünite 
bu kullanma, katma ve soğutma suyunun olmaması 
dolayısıyla Yatağan santralına nakledilmiştir. 

Santraldan çıkacak olan kül ve cüruf sulandırıl
mış olarak sahilden takriben 3 kilometre içeride bir 
hattı içtimaya dökülecek; dağların içerisinde sulan
dırılmak suretiyle tozması önlenecektir. Bu kül bara
jının ve sulandırma sisteminin faydası dolayısıyla ay
nı sistemin Yatağan ve Yeniköy santrallarına da ila
ve edilmesine karar verilmiş ve bu konuda konsorsi
yumla mutabakat sağlanmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İşte ondan vazgeçe
ceksiniz Sayın Bakan.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu santralda 
tesis edilmekte bulunan mekanik ve elektrikli filtre
ler dolayısıyla bacadan çıkacak olan küller, yüzde 
99,6 oranında tutulacaktır. 

Denizden temin edilen, herbir ünite için saatte 
34 bin metre küplük soğutma suyunun, denizde mey
dana getireceği kirlenme sıfırdır. Santraldan çıkacak 
olan pis su ve kimyasal maddelerin hiçbir zerresi de
nize verilmeyecek; bunlar bir havuzda toplanacak ve 
külü nemlendirmede, ıslatmada kullanılacaktır^ 

Bacadan çıkan dumanın içerisindeki kükürt dioktis 
dolayısıyla zannettiğiniz gibi, insan sağlığına zarar 
verecek hiçbir kirlenme olmayacaktır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bra
vo sayın Bakan. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Bakan, 
biraz biyoloji okuyun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR. BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim, bir 
bacadan çıkan S02 (Kükürtdioksit) gazlarının çev
reyi kirletmesi için, bu gazların atmosferde meydana 
getirmiş olduğu konsantrasyon miktarının bir belirli 
değerden fazla olması gerekir. Bu kömürün içerisin
deki kükürt miktarının yüzde 2,7 olduğunu söylemiş-
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tim. Bu kömürdeki yüzde 2,7 oranındaki kükürdün 
yüzde 1,36'sı yanıcı kükürttür. Yani bacaya giden 
gazların içerisinde bulunacak olan kükürt miktarı 
yüzde 1,36'dır. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Bakan, 
halen Yatağan'da yüzde 4'tür. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, lütfen müdahale et
meyin. Söz sırası sizin gruba geldiği zaman konuşur
sunuz. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Efendim, Sa
yın Bakana bir şey hatırlatmak istiyorum sadece; 
yatağan'da yüzde 4*tür. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Mur-
gul'u da mı bilmiyorsunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Yatağan'daki 
kükürt miktarı yüzde 4'ten de fazladır; icap ettiği 
yerde. Fakat buradaki kükürt miktarının yüzde 2,7 
olduğunu ve yanıcı olan miktarının yüzde 1,36 oldu
ğunu ifade ettim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) -^ Raporlar var. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Şimdi, bacadan 
çıkacak olan dumanın içerisindeki bu kükürt mikta
rı, seçmiş olduğumuz 250 - 300 metre yükseklikteki 
bir bacada, sağladığımız 10,6 metre/saniye hız ile ve 
130 derece çıkış sıcaklığıyla, 360 derecede 16 istika
metteki rüzgâr yönü üzerinde yapmış olduğumuz he
saplamalara göre, her metreküp havada aylık ortala
ma olarak 8-127 mikrogram/metreküp bir konsant
rasyon sağlar. Yani muhtelif aylarda bu baca yüksek
liği, bu baca çıkış sıcaklığı ve bu baca çıkış hızıyla 
havadaki kükürt dioksit konsantrasyonu 8 mikrog-

* ramla 127 mikrogram arasında değişir. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da senenin 6 ayın
da havadaki kükürt dioksit konsantrasyonu 172 mik
rogram ile 416 mikrogram arasında değişir durum
da idi; milyonlarca insanın yaşadığı yerde. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Büyükbaş, tamamla
yınız efendim. 

ENERJİ VE TAJBİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Biz, Türkevle-
ri köyünde yaşayan 500 vatandaşımızın bulunduğu 
yerde almış olduğumuz teknik tedbirler ile havadaki 
konsantrasyonu 150 mikrogramın; yani Dünya Sağ
lık Teşkilatının meskûn yerlerde müsaade etmiş ol
duğu değerin de altında tutmaktayız. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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I Efendim, bu şekildeki konsantrasyon için dünya-
{ mn çeşitli yerlerinde çeşitli tedbirler alınır. Baca 
J yüksekliği Yatağan'da 120, Soma'da 150, Afşin'de 

140, Ambarlı'da 100 metredir. Ambarlı'nın gücü bu 
kuracağımız santraldan büyüktür. Ambarlıda yakı
lan yakıtın içerisindeki yanıcı kükürt yüzde 3'tür, bu-
radakinin iki mislidir ve Ambarlı Santralının bur
nunun dibinde bulunan o büyük meskûn yerdeki, 
Avcılar ve Ambarlı'daki vatandaşlarımız hiçbir şe
kilde karbondioksit konsantrasyonundan rahatsız ol
mazlar.. Çünkü hâkim rüzgâr istikameti ona göre se
çilmiştir. Burada da aynı şekilde seçilmiştir. 

HÜSEYİN AVN* SAĞESEN (Ordu) — Karbon
dioksit deniz suyunu absorbe eder Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Kükürtdioksit. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Hangi meteo
rolojik verilere göre hareket ediyorsunuz Sayın Ba
kan? 

YILMAZ JHSAN HASTÜRK (İstanbul) — O 
rüzgârları nereden üfleyeceksiniz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Büyükbaş, süreniz doldu, lüt
fen toparlayın efendim. 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, teknikte bugün alınama
yacak tedbir yoktur.. İstenirse burada havadaki sülfü-
rizasyon konsantrasyonunu sıfıra indirecek tedbirler 
de alınabilir. Bunun için tekrardan 60 milyon dolar 
sarf ederek bu santralda bir de, ,birçok memleketler
de yapıldığı gibi,- desülfürızasyon tesisi kurmak icap 
eder. Biz ıbunun da yerini bıraktık; fakat yapmış ol
duğumuz hesaplamalar böyle bir tesise şu anda gerek 
göstermiyor. 

Değerli arkadaşlarım, sahil santralı ilk defa bu
rada ve Türkiye'de kurulmuyor. 160 foin megavat ku
rulu güçte olan Japonya sahillerinde şu anda tam bu 
santralın birkaç misli büyüklükte 52 tane santral ça
lışıyor. Toplam kurulu gücü 120 bin megavattır. 

Değerli arkadaşlarım, New York şehrinde bu sant
raldan daha büyük 9 tane termik santral çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın en turistik bölgesi 
olan Miami'de, Lauderdale'de şehrin içinde termik 
santral vardır. Ben Lauderdale'de 2 tane 500 mega
vat, 2 tane 270 megavat ünitesi olan bir termik sant
ralda (Dünyanın en turistik bölgesi olan orada) staj 

, yaptım. 
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Değerli arkadaşlar, yalnız Osako Körfezinde 14 
tane termik santral sahilde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'ın sahillerinde 
4 tane termik santral vardır, İtalya'nın sahillerinde 14 
tane termik santral hizmet görmektedir; buralar dün
yanın turistik memleketleridir. Bu santrallar ne çevre 
kirletir, ne ormanı tahrip eder, ne balık nesillerinin 
tükenmesine sebep olur. 

Şimdi değerli arkadaşlarıma bir termik santralın 
resmini takdim edeceğim. Bu termik santralda, kö
mür - santral - orman yan yanadır, burun burunadır, 
göreceksiniz. Bir termik santralın soğutma suyunda 
alabalığın yetiştirildiğini burada göreceksiniz. Re
simleri size takdim ediyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu termik santral denizin kıyısındadır; yeşillik
lerle, ormanla kucak kucağadır. Biraz sonra sizlere 
takdim edeceğim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kö
mür kalitesi?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — En kötü kömür 
kalitesinde dahi buralarda termik santral kurulur^ 
çünkü teknik adamlar gerekli tedbirleri alırlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz de alabalık ye
tiştirecek miyiz Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Alabalık da ye
tiştirildiğini ben sizlere ispat edeceğim. 

M. TURAN BAZEYİT (Kahramanmaraş) — 
önergeyi geri çektireceksiniz neredeyse Sayın Bakan; 
neredeyse inanacağız, önergeyi geri alacağız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, henüz bir tek turizm yatağı bulunmayan bu 
yerde bu santralı kurmakla ne turizm ölür, ile çevre 
kirlenir, ne orman harap olur; hiç endişe etmeyiniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Turizme 
hizmet olur hatta, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Oraya kuraca
ğımız iskele, TEK ve TKİ Kuruluşlarına sahilde 
yapacağımız siteler, yeniköyü oraya bağlayacak 25 
kilometrelik nefis bir asfalt yol o bölgeye aksine tu
rizm getirecektir, Milas'ı oraya bağlayacaktır, oraya 
ekonomi götürecektir, orada işsizliği çözecektir; Tür
kiye'nin enerji problemlerini çözecektir. (ANAP sı
ralarından alkışlar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yatağan'a da getirdi mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR ©AKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — O bölgedeki 
vatandaşlarımız şundan da endişe etmesinler: Sant
ral yeri olarak seçilen arazinin büyük kısmı Hazine 
arazisidir. Bu araziler vatandaşlarımız tarafından kul
lanılmaktadır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kal
dırılacak dağlar da Hazinenin mi Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
- CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu arazilerle 

ilgili istimlakte onları üzmeyecek, onların zararları
nı karşılayacak bir uygulama ile istimlak bedelleri 
ödenecektir. 

Ayrıca bir şeye daha işaret etmek isterim. O mın
tıkada, Yunan adalarından o bölgenin kuytu köşe
lerine yapılmakta olan kaçakçılığı da bu şekilde ön
leyeceğiz ve bu santrala karşı çıkan o kaçakçılara da 
hayat hakkı tanımayacağız. (ANAP sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ka
çakçılığı önleme santralı mı bu? 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Kapıkule'ye yapın 
öyleyse. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR ıBAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) .— Değerli arka
daşlarım, buraya kurulacak olan (2 X 2100 megavat 
gücündeki termik santralın yıllık üretimi 2,5 milyar 
kilovat saat olacaktır. Şu anda Sovyetler Birliği ile 
Bulgaristan'dan almakta olduğumuz enerji de bu ka
dardır. 4 sent/kilovatsaat değeriyle 2,5 milyar kilo
vat/saat enerji ithaline yılda 100 milyon dolar öde
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 3 ünite 4 milyar kilovat/saate , 
enerji üretecek. 20 lira satış bedeliyle .yalnız 3 ünite
nin yılda üreteceği 4 milyar kilovat/saatlik enerjinin 
Türkiye ekonomisine kazandıracağı bedel 80 milyar 
lira olacaktır. Bu 80 milyar liraya sanayi üretiminin 
getirmiş olduğu katkıları da düşününüz. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Akarsu-
lara yapın efendim; boşa akıp gidiyorlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ekonomik ihtiyacımız, Türkiye'nin elektrik 
ihtiyacı ve teknik gerekler Muğla'daki kömürlerin 
değerlendirilmesi ve Muğla'daki santrallar, Türkiye' 
deki enterkonnekte sistemin ihtiyacı dolayısıyla, ön
celiği olması dolayısıyla muhakkak gerçekleştirme
miz lazım gelen, vazgeçemeyeceğimiz santrallardır. 
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Takdirlerinize sunuyorum. Saygılarımla efendim 
{ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — • Teşekkür ederim Sayın Büyükbaş. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, teknik bir sual sorabilir miyim; açık
lamalarla ilgili çok teknik bir sual?. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, soru sormak uygun 
değil, dışarıda sorarsınız onu efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Çok teknik bir sual, açıklamalarla ilgili, lütfen Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Çok teknik bir sual, Sayın Bakanın açıklamalarına 
dayanan çok teknik bir sual.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dışarıda sorun. 
MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Sayın Bakana 

yanlış bilgiler vermişler, soru sormak istiyorduk, açık
lığa kavuşturabilirdi. 

'BAŞKAN — Usulde soru sormak yok efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Saffet Sert; 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA SAFFET SERT (Kon
ya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bugün burada, günlerdir tartışması yapılan bir 
konunun gündeme gelmesiyle grubum adına grubu
mun düşüncelerini dile getirmek üzere söz almış bu
lunuyorum. # 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım da değin
di; fakat ben de değinmekte yarar görüyorum: Ener
ji şüphesiz memleketin teknik ve ekonomik yönden 
kalkınmasında en büyük etkendir. Bu konuda Mec
lis Araştırması isteyen sayın üyelerimiz de hemfi
kirdirler. 

Sanayide belli bir seviyeye gelmiş olan Milletimiz, 
enerji darboğazının acı faturasım fazlasıyla ödemiş
tir. Yediden yetmişe her vatandaşımız, enerji ile ne
lerin yapılabileceğinin, enerji olmadan nelerin yapıla
mayacağının bilincine varmıştır, öyle ise, enerji du
rumumuza şöyle bir göz atalım: 

1984 üretimimiz 32 milyar kilovat/saat: Kişi ba
şına düşen enerji 563 kilovat/isaattir. Dünya standart
ları göz önüne alınırsa, kişi başına düşen enerji 1 831 
kilovat/saattir. 1984 Türkiyesinin enerji tüketimi de 
100 milyar kilovat-saat olması gerekirdi; ama maa
lesef 32 milyar kilovat/saattir. 

Her geçen gün kişi başına düşen enerji miktarı
nın artacağını ve nüfusu göz önüne alırsak, 2 000 yı
lında 180 milyar kilovat/saatlik enerji üretmemiz ge
rekecektir. Yani 15 senede 150 müyar kilovat/saattlik 
daha fazla enerji üretmemiz gerekmektedir. 

Geçtiğimiz bir 15 sene öncesine bakarsak; 1970 se
nesinde toplam enerji üretimimiz 8,5 milyar kilovat 
saattir. Geçtiğimiz 15 sene zarfında ürettiğimiz faz
ladan enerji 23,5 milyar kilovat/saat olmaktadır. Bu 
artışta emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Bel
ki bu kadar da olmayabilirdi; ama bu bizim düşün
düğümüz hedefin çok altındadır. Biz Anavatan Hü
kümeti olarak bundan çok daha fazlasını yapmak is
tiyoruz ve yapmak zorundayız. 

Geçtiğimuz 15 senede üretilen 23,5 milyar kilo
vat/saatlik enerji ile gelecek bir 15 senede ihtiyaç du
yulan 150 milyar kilovat/saatlik enerjiyi Yüce Mille
tin ve Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

Hal böyle iken, bugün Meclis Araştırmasına ko
nu olan Gökova Körfezinde kurulacak Kemerköy 
Santralı, projesine göre bitince 4 milyar kilovat/saat 
enerji üretecektir. Enerji açığımızı kapatmamız için 
her yıl 2 veyahut da 3 adet Kemerköy'deki santral 
gibi santral inşa etmemiz gerekmektedir. Ancak o 
zaman Milletimizi insanca yaşama düzeyine eriştire-
biliriz. Bu hedefe ulaşabildiğimiz zaman memleke
tin işsizlik sorununa çözüm getirecek fabrikaları ku-
rababilirz; yüzde 30 kapasitelerde çalışan o güzelim 
tesisleri tam kapasiteyle çalıştırıp Hazinenin sırtın
dan çekip alabiliriz; Hükümet Programımızla mev
cudiyetini daha da artırmayı düşündüğümüz büyük 
ye küçük sanayi tesislerini günde üç saat çalışıp, beş 
saat elektrik beklemekten kurtarabiliriz. Bunlar, bü
tün enerji kaynaklarımızın azamî seviyede işletmeye 
açılmasıyla mümkün olacaktır.. 

Meselenin aciliyetini kısaca özetledikten sonra, 
Meclis Araştırması istenilen konulan şöyle özetleye
biliriz: 

Arkadaşlarımız, «Termik santralın yerinin seçimi 
isabetsiz olmuştur» derler ve isabetli ise teknik ne
denlerinin açıklanmasını isterler. «Kemerköy Termik 
Santralı, çıkardığı baca gazlan ve kömür tozu ile 
çevre kirliliğine sebep olacak; hem tabiat örtüsüne, 
hem de o çevrede yaşayan insanlara zarar verecek, 
turizmin ve yat turizminin o çevrede ölümüne sebep 
olacaktır. Kamuoyundan tepki gören bir seçimden 
neden vazgeçilmediği?» sorulmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, elbette bu büyüklükte bir 
yatırım gerektiren ve senelerce hizmeti düşünülen bir 
tesisin yerinin seçiminde gerekli teknik özellikler ve 
sosyal yapıda yapacağı değişiklikler en küçük ayrın
tılarına kadar tetkik edilmiştir ve burada santral ya
pılmasına öyle karar verilmiştir. Termik santral için 
gerekli olan, sanayide ve meskende yakıt olarak kul
lanılamayacak düşük kalorili kömür rezervi bu saha
da fazlasıyla mevcuttur. Atıl vaziyette yatan bu ener
ji kaynağı harekete geçirilecektir. Kemerköy'de ter
mik santral kurulduğu zaman, termik santralın ku
rulmasında ihtiyaç olacak su çok ekonomik bir şe
kilde denizden taşınacaktır. 

Bütün termik santralların işletme esnasında çıkar
dığı baca gazları ve kömür tozlarının çevrede mah
dut bir bölgede menfi tesir yaptığı bir gerçektir. Sa
yın arkadaşlarımız verdikleri önergede bunu biraz 
da büyüterek izah etmişler. Yalnız izahlarında Ke-
merköy Termik Santralı Projesinin özelliklerini ve 
projenin uygulama sahasına konulduğu yerin özel
liklerini gözden kaçırmışlardır sanırım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Arkadaşım, siz gördünüz mü orayı? 

SAFFET SERT (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN -T- Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen

dim. 
SAFFET SERT (Devamla) — Ben burada teknik 

konulara fazla girmemekle birlikte bir-iki gerçeği de 
söylemeden geçemeyeceğim. 

Termik santralın bacası bugüne kadar Türkiye' 
de yapılan termik santrallardan çok daha uzundur. 
Bacanın içine yerleştirilecek bir mekanizma ile baca 
gazları ve kömür tozunun bir o kadar daha yükseğe 
fırlatılması mümkün olacaktır. Bu bir Avantajdır. 
Denizden 1,5 kilometre içeriye, hâkim bir tepeye ku
rulacaktır. Rüzgar istikameti kuzeyden güneye, ka
radan denize doğru esmektedir genellikle. Dolayısıy
la çıkan baca gazı ve kömür tozunun asgarî seviyede 
çıkması için gerekli filtrasyon uygulanacaktır. Tür-
.kiye'de geçmişte kurulan termik santrallarla kıyas 
ka'bul etmez yenilikler bu santralda uygulanacaktır. 

Geçtiğimiz yıllarda benzerleri çok büyük, yerle
şim merkezlerinde ve ekseriyeti deniz kıyısında ol
mak üzere İngiltere, Amerika ve Japonya'da kurul
muştur; Sayın Bakanım burada izah ettiler. Basının 
ve arkadaşlarımızın bahsettiği kamuoyunun düşün
düğü problemler bu tesislerde asgarî seviyeye indiril
miştir. Sayın tdris Gürpınar ve arkadaşları hem Ke-
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merköy Termik Santralına, hem de Yatağan Termik 
Santralına karşı olduklarını bu nedenle açıklamışlar
dır. Arkadaşlarımızın mantığı ile termik santralları 
Türkiye'nin hiçbir yerinde inşa etmememiz gerek
mektedir. Çünkü arazi yapısı itibariyle termik sant
ralın kurulacağı yerde mutlaka bitki örtüsü ve tarım 
arazisi bulunacaktır. Ama, «Aman bunları heba et
meyelim» diye bu tesislerden vazgeçmemiz çok yan
lış olur kanaatindeyim. Bu, pire için yorgan yakma
ya benzer. Artık pire için yorgan yakmanın zamanı 
geçmiştir. Hem bu tesisleri yapacağız, hem de en az 
zararla kurtulacağımız tedbirleri alacağız. Kemerköy' 
de kurulacak termik santral bunun bir ispatı olacak
tır. 

Eğer bu termik santrallardan vazgeçmeyi düşü
nürsek, çığ gibi büyüyen bu enerji açığını nasıl ka
patacağımızı arkadaşlarımızdan sormak istiyorum. 
Demin, «Hidroelektrik santrallar yapalım» dediler. 
Mutjaka hidroelektrik santrallar da yapılacaktır; on
ların da hem ekonomik yönden, hem de yurdumuz
daki akarsuların bolluğu yönünden enerjimize büyük 
katkıları olacaktır ama, Sayın Bakanımın da biraz 
önce izah ettiği gibi, Türkiye'deki akarsular belirli 
bir rejime sahip değildir. Türkiye'deki enerjiyi sade
ce akarsulara bağlamak, hidroelektrik santrallarına 
bağlamak belli bir yerde sıkıntı doğuracaktır. Mut
laka, termik santrallar ve nükleer santrallar da kur
mamız gerekmektedir. 

HtL'MÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Linyit 
rezervleri biterse ne olacak? 

SAFFET SERT (tfevamla) — Bitinceye kadar 
kullanırız. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — EN-
KA getirtir. 

SAFFET SERT (Devamla) — Elbette termik sant
rallar yapacağız diye, hidrolik santralların çalışmala
rını durduracak değiliz. Onları da, termik santrallar-
daki gibi, yüzde 100'e varan bir dış kredi imkânıyla 
yapmayı ve bu memleketin hizmetine açmayı canı gö
nülden arzu ediyoruz. 

Yine bu termik • santralın kurulmasına •ilişkin ten
kitlerde bazıları,. «Türkiye Elektrik Kurumu sahilde 
lojman yapacak da, onun için santralı sahile kuru
yorlar» diyorlar, isnatlar... 

Sayın arkadaşlarım, maksat sahilde lojman yapıp 
denizin keyfini çıkartmak olsaydı ve de santralı daha 
içeri kurmak imkânı bulunsaydı, santralın çevreyi kir
letip kullanılmaz hale getireceğine înansalardı, hepi-
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mizden evvel Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu bunu isterdi; lojmanları sa
hile, santralı içeri kurarlardı. Birçok santralda, örne
ğin; Afşin - Elbistan'da lojmanlarla santral arası 15-
20 kilometre mesafededir. Teknik imkânlar olsa bura
da da aynı şeyi niçin yapmasınlar?. -,-

Bazı (milletvekili arkadaşlarıım. «Bu santralın ku
rulmasına Yunanlılar çok sevinecektir» dliyorlar. Bu 
arkadaşlarıura Yunanistan'daki termik santralları ve 
Atina'nın hemen yakınındaki alüminyum tesislerini gör
melerini 'tavsiye ederiz. Yunanlı kuracağımız bu sant-
rala sevinmez; ama Yunanlının sevineceği" bir şey 
vardır; bizim ülkeye hizmet götürme çabalarımızın bu 
çatı altında kısır bir çekişmeye dönüştürülmesine Yu
nanlı sevinecektir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na
sıl değerlendiriyorsun arkadaş?. Meclis Arattırması ya
sal hak, neresi kısır çekişme?... 

SAFFET SERT (Devamla) — «Bu santral bizim 
turizmimizi batırıyor» diye isnatlar var. Koca Gökova 
Körfezinin 'bir köşesinde, 500 hanelik bir yerde, nerede 
ise «kuş uçmaz, kervan geçmez» diyeceğim (Basında 
cılktı) Türkevleri köyü yanında bir de ufak sitesi var. 
Başkaları gelmesin kalabalık olmasın, diye buraya yol 
dahi yaptırmıyorlarmış. Buraya santral kurulmasın, 
kampanyasının başını çekenler de 'bu sitede evleri olan
lar olsa gerek. Tabiî buraya santral kurulursa yol da ya
pılacak, sahilde iskele de yapılacak; işçisiyle, tekim-
yeniyle, idarecisiyle bir sürü aile buraya yerleşecek. 
Gerek direkt santralda ve kömür madeninde, gerekse 
'bölgenin artan ihtiyacını karşılamak üzere esnaf ve 
diğer meslek sahipleri için geniş iş sahaları açılacak; 
ilkokul, ortaokul, hatta lise kurulacak, sağlık te
sisleri kurulacak, doktor, hemşire ve ebe gelecek. Bü
yük tesislerin kurulduğu bütün bölgelerimizde durum 
'böyle olmuştur. Misal; Dalaman, Afşin ve Elbistan 
kazalarımız. Kâğıt fabrikasının, termik santralın bu 
kazalarımıza neler getirdiğini çoğumuz bizzat müşa
hede etmişizdir ama, bu bölgenin gözlerden uzak, ten
ha bir şekilde kalmasında fayda umanları, bahsetti
ğim kalkınma ve gelişme fazlasıyla rahatsız etmekte
dir; onu da biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yaptığımız icraatların "baş
langıçta herkes tarafından benimsenmesini ve kabul 
edilmesini beklemiyoruz. Mutlaka iyi ve kötü yönle
riyle tartışması yapılacaktır; ama bir izamanlar «Bo
ğaz Köprüsüne hayır» diye sloganlar atan ve köprü 
için «Hayır» kampanyası açan bir zihniyete, ne acık
lı ki, Boğaz Köprüsünün kurdelasını kesmek nasip 
olmuştur. 
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Eserleri, verilen hizmetleri zaman takdir edecek
tir. Grubumuz ve Bakanlar Kurulumuz bu santralın 
Kemerköy'de yapılmasında isabet görmektedir. Bu 
santrala karşı çıktığı gerekçesiyle Çevre Müsteşarlığı
nın Sayın Devlet Bakanı İsmail özdağlar'dan alınıp 
başka bir bakanlığa bağlanmasını, şimdiye kadar me
seleleri yanıltıp, çarpıtarak aktarmayı hüner sayan 
bir zihniyetin düşüncesi olarak kabul ediyorum. Bu 
tür basit yanıltmacalardan neler umduklarını anla
mak mümkün değildir. Bu müsteşarlıkla birlikte diğer 
ünitelerin değiştirilmesini hangi mantıkla izah edecek
leri, merak ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 56 ncı madde
si, çevirenin geliştirilmesini, çevrede insan ve madde 
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini ger
çekleştirmeyi de amaçlamaktadır. Çevrede işsizliği ön
leyecek fabrikaların yapılmasına, halkın gelir düzeyi
nin yükseltilmesine karşı değildir. Artık arkadaşları
ma, yapılacak her şeye muhalefet olsun diye karşı 
çıkma alışkanlığından vazgeçmelerini, ellerini şakak
larına dayayıp ve düşünerek, «Niye yapıyorsunuz?» 
diye değil de, «Niye yapmıyorsunuz?» diye tenkitte 
bulunmalarını tavsiye ederiz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yan
lış yapıyorsunuz da onu tenkit ediyoruz. 

SAFFET SERT (Devamla) — Yoksa yapılacak 
her hizmete muhalefet kolay bir yoldur. Hükümet ola
rak ve grubumuz olarak bizim, bir hizmet hedefimiz 
ve bir hizmet çizelgemiz vardır. Bundan asla taviz 
vermeyeceğiz. Bu hedefe varmamızda bu tür yatırım
lar bir mihenk taşıdır. Ne olursa olsun bu yatırımları 
başarıya ulaştırıp, memleketin hizmetine sunacağız. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saffet Sert. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Mazhar Haznedar; buyurun efendim. (MDP sırala
rından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 'basında ve kamuoyunda «Gökova Termik 
Santralı» ismiyle geçen, Kemerköy'de kurulması ka
rarlaştırılmış bulunan termik santralla ilişkili olarak 
grubumuzun vermiş olduğu Meclis Araştırması öner
gesiyle ilgili grubumuz adına görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı biraz ev
vel burada, bu santralla ilgili teknik bilgiler verdi. 
Yüce Meclise evvela peşinen şunu arz etmek istiyo-
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rum : Türkiye'de enerji durumu bu vaziyette iken, 
özellikle elektrik enerjisi durumu bu seviyede iken, 
(Sayın Bakanın vermiş olduğu rakamlar hakikati ifa
de etmektedir, hatta noksandır) içimizden herhangi 
birinin, hatta hiç kimsenin, Türkiye'de santral kurul
masın; 'hidroelektrik santral veya termik santral ku
rulmasın, gibi !bir fikre sahip olacağını tasavvur ede
miyorum. Bunu düşünmek dahi caiz değildir. (MDP 
ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, bir nevi burada vermiş olduğu iza
hatta, sanki termik saritralların zaruretini belirtir 
tarzda konuşma yaptılar; buna hepimiz taraftarız. 
Türkiye'de termik santrallar da kurulmalıdır, hidro
lik santrallar da Ikurulmalıdır ve herhangi birinin 
yalnız başına kurulması da mümkün değildir. Verdi
ği bilgiler gayet doğrudur; gerek enterkonnekte sis
temin beslenme tarzı, santralların bulunmuş olduğu 
yerler, tüketimin anamerkezleri, onun ötesinde Tür
kiye'deki su rejiminin istikrarsızlığı ve yerli kaynak
lara dayalı elektrik enerjisi üretimindeki zaruretler, 
bize bütün kaynaklarımızı dengeli ve mühendislik 
nosyonuna uygun bir tarzda kullanma zaruretini or
taya koymaktadır. 

Bildiğiniz gibi, şu anda dünyada üç türlü santral 
tipi vardır. Bunların bir bölümü hidrolik saritrallardır, 
hidroelektrik tesislerdir, ikincisi termik santrallardır, 
üçüncüsü de nükleer santralardır. Bunun dışında baş
kaları da var, ama onlar henüz daha gerekli ölçü
lerde taammüm etmemişlerdir. Termik santrallar da 
iki şekilde olurlar; bunların bir tanesi fosil nitelikli 
kaynaklar, daha çok ithale dayanan kaynaklardır. 
Diğeri, TürkİyeMe üretilen ve yerli kaynaklar dedi
ğimiz kaynaklardır; yani fuel - oil ve motorine da
yalı olan kaynaklar. Bu mallar dışarıdan ithal su
retiyle temin edildiği için, Türkiye'yi dışarıya ba
ğımlı kılan bir sistem olur. Buna mukabil, özellikle 
yerli kaynaklarımız ki, Sayın Bakan da işaret ettiler, 
Muğla ve çevresinde, Elbistan ve çevresinde büyük 
linyit rezervlerinin, düşük kalorili linyit rezervlerinin 
bu maksatla kullanılması aklın ve mantığın icap et
tirdiği bir husustur», 

Dış ödemeler dengemizdeki, özellikle petrol it
halatı dolayısıyla ödemiş olduğumuz faturayı göz 
önüne alırsanız, yüzde yüz bu şekilde hareket edil
mesi gerektiğini akıl zaten emreder. Binaenaleyh, 
«Türkiye'de santral kurulmasın, termik olmasın, ille 
hidrolik olsun» gibi bir iddianın içinde olmadığımızı 
peşinen ifade etmek istiyorum, 

Bu bölgede bu santral ve santralla ilgili diğer 
tesislerin kurulması hâdisesinin ne suretle geliştiğini 
kısaca Yüce Meclisin ıttılaına arz etmek isterim. 

Bilindiği gibi, Sayın Bakan da ifade ettiler, Muğ
la ve çevresinde, özellikle Muğla'da 800 milyon ton 
civarında düşük kalorili linyit mevcuttur. Bu linyit 
için, Yatağan, Milas, Yeniköy ve Kemerköy diye
bileceğimiz Güneydeki bölgede bu üçgen içinde bir
takım santrallar kurulması planlanmış. Bunun ma
zisi eskilere dayanıyor. Nitekim, Sayın Bakan bu
rada ifade de ettiler, Yatağan'da bu termik santral 
2X210 megavat takatinde kurulmuş, üçüncüsü henüz 
bitmek üzere, ikisi işletmeye açılmış vaziyette. Yeni
köy; -keza 2 tane 210 megavat takatinde orada da 
santral var. Bunun dışında, Hüsamlar mevkiindeki, 
takriben 100 milyon ton diyebileceğimiz miktardaki 
linyitleri değerlendirmek amacıyla bir santral daha 
kurulması iktiza ediyor. 

Şimdi konu, bunun yer seçiminden kaynaklanıyor. 
Bu santral kurulurken Türkiye Elektrik Kurumu bir
takım araştırmalar yapıyor ve muayyen bir yer se
çiyor. Bakıyorsunuz, Devlet Planlama Teşkilatı o 
yere itiraz etmiş, «Orası olmasın filan yer olsun» di
yor, Hâdise bu safhada iken, Türkiye Elektrik Ku
rumu, Bayındırlık Bakanlığı (o zaman İmar vs İs
kân Bakanlığı) çevredeki imar planının yapılması 
hâdisesini de nazarı itibara alıp, Türkiye Elektrik 
Kurumu ve TKl'nin kurmak istedikleri, evvela liman 
konusu, iskele konusu, arkasından sosyal tesisler ko
nusu ve arkasından santral konusunda bu imar pla
nı içinde bir yer verilmesi konusunda anlaşmaya va
rıyorlar ve imar ve İskân Bakanlığı Türkiye Elektrik 
Kurumuna bir ön izin veriyor. İşin detayına gir
mek istemiyorum. Bu ön izin üzerine Türkiye Elektrik 
Kurumu istimlak faaliyetlerine ve proje ile ilgili ça
lışmalarına geçiyor. Bu çalışmalar safhasında yöre 
halkından büyük tepkiler geliyor. Nedeni; özellikle 
sosyal tesislerin ve limanın gerektirdiği alanların is
timlakinde tarım arazisi istimlaki cihetine gidilmesi 
hâdisesi öne sürülüyor. Birinci ve ikinci sınıf tarım 
arazisi iddiaları var; konu zamanın hükümetine hat
ta Başbakana intikal ediyor, Sayın Başbakanın biz
zat vermiş olduğu direktifle İçişleri Bakanlığının 
koordinatörlüğünde Muğla Valisinin başkanlığında 
konuyu mahallen tetkik etmek ve nihaî kararı bir 
nevi orada vermek üzere, bütün ilgili bakanlıkların 
ve birçok kamu kuruluşunun uzmanlarından oluşan 
geniş bir heyet oluşturuluyor. Bu heyet 1983 yıh 19 
ve 20 Ocak tarihlerinde iki toplantı yapıyor. Bu top
lantıda varılan'sonuç şu: 
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1. Ören mıntıkasında sosyal tesislerin yapılma
sı sureti katiyede gereksizdir, ©unun için size 4 tane 
varyant veriyoruz, bu vayantlardan bir tanesini se
çin; buralarda yapılması mümkündür. 

2. Liman konusu. Liman niçin isteniyor? Bi
raz evvel Sayın Balkan (burada bir nevi itiraf da ettiler, 
(Bunu ben seziyordum ama) limanın kurulması için 
gösterilen esbabı mucibe §u: Gerek termik santralla-
rın inşası safhasında, gerekse Türkiye Kömür İşlet
melerinin kömür işletmesi safihasında ihtiyaç duya
cağı bilcümle malkine -ve malzemenin itihalini ve nak-
jini kolaylıkla temin etmek amacına matuf olduğu
nu iddia ediyorlar. Oysa, bir arkadaşımız da ifade 
ettiler, buradaki görülür Ikömür rezervlerinin mikta
rı 800 milyon ton civarındadır. Eğer kurulması ta
savvur edilen bütün santrallar bir anda faaliyete ge
çerse, hakikaten çok da uzun olmayan bir süre sonra 
bu kömürlerin tükenimesü bahis konusu; ama yine 
dünyada yapılan etütler neticesinde şu husus kesfaı-
lilkle ortaya çılklmtış vaziyette : Petrol 20 - 30 sene içe
risinde dünyada bltecdktlir. Hatta 1978 senesinde or
taya çıkan bir bilgiye göre Amerika; ki çok büyük 
bir miktarda petrol üreten ülkelerden bir tanesidir, 
Itartiih. koymuşlar ve diyorlar k'i, «'Eğer pdtrol tüketimi 
bu hızla gider, herhangi bir tedbir alınmaz ve yallnız, 
Amerikan petrolüne Amerika'dalki enerji üretlimii iıs-
«at ederse, 4 Harikan 1984 tarihinde Amerika'daki 
mevcut bütün pdfcrol yataklarındaki son kaitre petrol 
çekilmiş ölür.» Amerika için durum bu1. 

Öte yandan, dünyamın diğer petrol üreten bölge
lerindeki petrdliün de 2000 senelerinin başlarında ta
mamen tükeneceği şeklinde bir kanaat var; yeni kay
naklar bulurılmaz ise. Faikat şu da bir gerçek; tespit 
ediHmiş bu; dünya yüzümdeki billlinen kömür kay-
maikları, dünyanın bu enerji artış hızına paralel ola
rak bu artış devam etse bile, yüzlerce yıl dünyayı 
İdare edebilecek nliltellklte. O nedenle, esasında dünya-
oıın enerji üretimimin, suya dayalı olan kaynaklar 
mahdut 'olduğuna göre, kömüre dayandırılması za
rureti var/ Sayım Bakan burada «Eğer bu yördde ve
ya Türkiye'de kömür tükense bile, zamıan içinde biz 
bu kömürü dışarıdan ithal edip, yame de santralıları
mızı çalıştırmak mecburi yetindeyaız» dediler; doğru
dur. Aslında yapılması istenen lils'kele, bu maksada ma-
tulf; ama astada sadece «Sanki inşaat safhasında ve 
kömürlün üretimiyle ilgili makinelerin ithal 'nedeniy
le böyle bir İskeleye zaruret varıdır» şek'liinde konu 
ortaya konmuştur. İskele konuisunda o heyetin ver-
m!iş olduğu karar -uzalbmıyorum sözü- şu oluyor : 

21 a l î « 1984 O : İ 

«Çevrede Güllük İskelesi var, izmir İmanı var. İz
mir limanından ve Gülük İskelesinden bu malzeme-
>nin naklinde müşlkiilat olduğu» ifade ediliyor. Ama 
burada, hem zaman faktöörü var, iskele ve limanın in
şaatı için, hem bir malÜyet unsuru var. Bu hususlar
da ran'tabilliite hesaplan yapılsın, imkânlar araştırılsın. 
Eğer, gene de ören'de bir iskele yapılması kararına 
varılırsa, bütün bu hesaplar neticesinde, o takdirde bu 
ı̂ keleriin antrepo salhalsı fevkalade dar tutulsun; çün
kü tarım arazisini ve ayrıca tarihî değerlerden dola
yı «lsit alanı» olarak ilan edilmiş olan çevredeki ara
zinin kaybı bahis konusu, o nedenle «fevikalade dar 
tutulsun» denmiş. 

Değerli arkadaşlar, aslında bunu arz etmekten 
maksadım şu; buradan bir noktaya geliyorum. Sa
yın Bakan, fevkalade müdellel bir şekilde ve pek çok 
rakam sıralayarak, burada bu santralın çevreyi kirlet
meyeceğini, turizm bakımından hiçbir mahzur tevlit 
etmeyeceğini, tarıma ve ormanlara hiçbir zararı ol
mayacağını ifade etmek istediler, ettiler. Bu kararın 
yetkili kurullarda, teknik elemanların iştirakiyle veril
diğini ifade ettiler. Ama dikkat edin, biraz evvel söy
lemiş olduğum yer seçimi hadisesinde, Türkiye Elekt
rik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı, Bayın
dırlık Bakanlığı veya İmar İskân Bakanlığı, İller Ban
kası ve Türkiye Elektrik Kurumu, TKİ İşletmeleri 
devreye girmişler «En müsait yeri seçtik» demişler. 
Sonra, basit bir şekilde, o kadar da derinlemesine 
değil kanımca; Muğla Valisinin başkanlığında yapı
lan bir toplantıda, «Bu seçimin yanlış yapıldığı, pekâlâ 
başka yerlerin de mevcut olduğu» gibi bir sonuca 
ulaşılmış. Binaenaleyh, Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi, «Bu yer kesindir, değişemez» demek, kanımca 
doğru değildir. Bunun nedenlerini biraz sonra, biraz 
daha detaylı olarak arz etmeye çalışacağım. 

Şimdi, o heyetin vermiş olduğu bu karar üzeri
ne devrin Sayuı Başbakanının bizzat kendi imzasıyla 
ilgili kuruluşlara vermiş olduğu bir direktif var. Bu 
direktifte diyor ki, «Sureti katiyede bu ören mıntı
kasında sosyal tesisler kurulmayacaktır. Santral için 
de, demin söylediğim hesaplar yapılacak ve bunun 
neticesinde gene bu mıntıkada liman kurulmasına ka
rar verilirse, o takdirde bu fevkalade dar tutulacaktır.» 
Bu direktifi alan Türkiye Elektrik Kurumu faaliyete 
geçiyor ve yeni araştırmalar yapıyor. Heyetin Akarca 
Bölgesi, Kavak Burnu Bölgesi gibi tespit etmiş ol
duğu bazı bölgeler var. O bölgelerde bu sosyal tesis
lerin ve limanın yapılabileceği hususunda karara va
rıyor. Bu konuyu 1983 yılının Ağustos ayı içinde 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı da kabul edi-
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yor ve «Burada santral kurulursa, tarım arazisine za
rarı olmaz, burada kurun» diyor. Türkiye Elektrik 
Kurumunun bu kararı alması üzerine, konu, Ekono
mi Yüksek Kurula götürülüyor. Orada da 1983 yılı 
Eylül ayı içinde «Türkiye Elektrik Kurumunun bu 
tesisi burada kurması» şeklinde karara varılıyor; ama 
ondan sonra da hadiseler bitmiyor. Tesisin orada ku
rulmasına karar verildikten sonra, bu sefer gelişen ha
diseler içinde şunları görüyoruz : Seçimler oluyor ve 
yeni Hükümet işbaşına geliyor. Yeni Hükümetin işba
şına gelmesinden itibaren de bir sürü zaman geçiyor, 
bu arada Türlkîye Elekltrük Kurumu tesisin jihalie ha
zırlıkları içinde, temaslar yapıyor; fakat son günlere 
gelinceye kadar bir türlü o yetkili 'kurullardan yer için 
nihaî karar çıkmıyor. 

«Yetkili kurul» derken şunu arz ediyorum; ev
vela o çevrenin fizikî planı yıllar önce yapılmış vazi
yette, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre 
Müsteşarlığının kesin itirazları vardır. Araziyi tahsis 
edecek olan kuruluş Büyük Sanayi Arsaları Tahsis 
Komisyonu; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının neza
retinde yürüyor, onun direktifi ile yürüyor ve bir ön 
izin verilmesi hadisesi var. Şimdi, size iki vesika oku
yacağım. Bu ön izin verilmesi hadisesinde Sayın Ba
kan burada ifade ettiler, dediler ki, «Bu Hüsamlar 
'bölgesindeki linyitin içinde bulunan kükürt miktarı 
fevkalade düşük ve bunun yanıcı olan, kısmı daha da 
düşük. Bu nedenle çevreye zarar vermeyecektir. Ba
ca tipini öyle seçeceğiz ve teknolojiyi o şekilde uygu
layacağız ki, gerekirse ek tedbirler de almak sure
tiyle, havadaki kükürt dioksit miktarını ve onun asit 
yağmuru halinde aşağıya dönmesini tamamen Önle
yeceğiz.» 

( 
Şimdi, hadise bu kadar- açıksa, bu bilgiler 18 ku

ruluşun temsil edildiği Büyük Sanayi Arsaları Tah
sis Komisyonu üyelerince de mutlaka» bilinmesi gere
ken hususlardır, bilinmemesi akla gelemez. Ona rağ
men, elimde tarihi yen'i olan Baymdıriılk ve Islkân Ba
kanlığının 7 Haziran 1984 tarihli Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğine yazmış olduğu yazısı var. Bu yazı
da şöyle diyor : «Muğla ili Milas ilçesi Kemerdere 
Bucağında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğünce kurulması planlanan Kemerköy Termik Sant
ralına ait teklif, Bakanlığınız Koordinatörlüğünde 
sürdürülen Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı temsilci
lerinin de katılmakta olduğu Sanayi Arsaları Tetkik 
Komisyonunca görüşülerek konuya ilişkin ilgili kuru
luş görüşleri Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görüşleri olum
suz olduğundan, anılan tesislere Bakanlığımızca ön 
izin verilmediği, aynı gün ve sayılı yazımızla Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Valiliğine 
bildirilmiştir.» 

Şimdi lütfen dikkat buyurun; 18 kuruluşun işti
rak ettiği bir komisyonda, daha bu tetkikat yapılır
ken, çeşitli kuruluşlardan gelen tepki üzerine -ki, bu
rada ismen «Çevre Müsteşarlığı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı» diyor- «ön izin vermedik» diyorlar; 
yani «Burada bu tesisi kuramazsınız» demişler; 7 Ha
ziran. Ama nasıl oluyorsa, aradan 10 gün geçiyor, 10 
gün sonra; yani 18.6.1984 tarihinde Bayındırlık ve 
îskân Bakanlığı -belli ki çok büyük baskılara maruz 
kalmış- şartlı olarak ön izin veriyor. Ön izinde diyor 
ki : , 

«Bahis konusu santral sahilden asgarî bir kilomet
re mesafede olacaktır. 

İkinci husus; sureti katiyede tarım arazisi üze
rinde kurulmayacaktır. 

Üçüncü husus; çevre kirlenmesine katiyen mey
dan vermeyecektir. 

Dördüncü husus da; doğa görünümünü bozmaya
caktır.» 

Dört şart var. Bu dört şarta, Sağlık Bakanlığı da, 
«Bu şartlarla kurulursa ben de İtiraz etmiyorum.» di
yor. Bunun üzerine, Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, 
25.6.1984 tarihinde bahsettiği Electrim Firması ve 
onun ortağı olan ENKA Firmasıyla müştereken te
sisin ihalesi kararı veriliyor ve bu mukavele imza edi
liyor. 

Şimdi belirtmek istediğim husus aslında şu : Bü
tün bu bilgilerden; üzerine basarak söylüyorum, Sa
yın Bakanın verdiği bilgiler mutlaka doğrudur; ama 
nasıl oluyor da bu kurul bu bilgilerden habersiz olu
yor ve buna rağmen çevrenin kirletileceği hususunda 
kanaatini muhafaza ediyor? 

Yine Sayın Bakanın ifade etmiş olduğu çevre kir
liliği ile ilgili konuda, 29 Mayıs 1984 tarihli Çevre 
Müsteşarlığının Muğla Valiliğine yazmış olduğu bir 
yazı var. Çevre kirliliği ile ilgili bölümünü okuyaca
ğım. Konunun iyice tetkik edildiğini, vesairesini falan 
söyledikten sonra diyor ki; «Gökova Körfezi ve çev
resi fiziksel ve biyolojik özellikleri nedeniyle, başta 
Ihava kirliliği olmak üzere, çevresel etkilere karşı son 
derece duyarlıdır. Deniz eko sistemine bağlı olarak 
meteorolojik faktörler...» Biraz evvel arkadaşımız bu-
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rada, «Rüzgârlar Kuzeyden esiyor, bu da orada ku
rulacağına göre denize doğru dumanlar gidecektir ve 
binaenaleyh etki denizin derinliklerine doğru gidecek
tir, çevreyi kirletmesi bahis konusu olmayacaktır» 
diye ifade ettiler zannedersem, Anavatan Partisi namı
na konuşan arkadaşımız. Oysa, Çevre Müsteşarlığı 
Mayısın 29'u olmuş, o gün bu yazıyı yazıyor. Diyor 
ki «... Ve körfezin çevresindeki iğne yapraklı ağaç
ların hâkim bulunduğu doğal bitki örtüsü, özellikle 
termik santraldan bırakılacak olan kükürtdioksit 
emfeyonunun zararlı eltbisfei artırıcı atol1 oynayacak
tır.» 

Netice itibariyle aslında arz etmek istediğim hu
sus şu : Sayım Bakan burada çok tattmiinfeâf cevaplar 
verdiler, bu cevapları ala'bilmek için illa da Meclis 
Araştırması önergesi vermeye aslında gerek yoktu di
ye düşünülebilir. Bunu belki de ben veya herhangi 
'bir arkadaşım Sayın Bakana gidip bizzat sorsalar, bu 
ifade ettikleri hususları bizlere de beyan edecekler; 
'belki bir iki tereddüdümüzü giderici yeni bilgiler de 
verecekler ve şahsen ben veya başka bir arkadaşım 
'bu işten tatmin olacaktı. Ama konu benim veya bir
kaç arkadaşın, hatta bir grubun tatmin olması hadisesi 
değildir. Konu bambaşkadır. Konu, aslında kamunun 
tatmin olması hadisesidir, kamunun tatmin edilmesi 
hadisesidir. O nasıl olacaktır? 

Bu ara, o noktaya geçmeden evvel, özellikle bir 
zihniyeti belirtmesi bakımından bir sayın bakanımı
zın beyanatı üzerinde durmak istiyorum. Bu bakanı
mızın beyanatının özelliklerini biraz evvel bir arka
daşım burada ifade etti. Anayasamızın 56 ncı mad
desi «Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması» baş
lığını taşıyor. Bu maddede aynen şöyle deniliyor : 
«Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hak
kına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.» Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya
şama hakkına sahip olduğuna göre, halen bu şartları 
sağlayan bir çevrede bulunan kimselerin elinden bu 
hak alınamaz demek istiyor. 

Gerekli önlemler alınmaz, ya da alınamazsa, ter
mik santralın sebep olacağı çevre kirlenmesi, o çev
rede yaşayanların bu hakkına karşı bir tecavüz teşkil 
eder. Bunun da ötesinde Anayasa, biraz önce okudu
ğum maddede, sadece çevrenin korunması hadisesi 
değil mevcudu korumanın ötesinde, çevreyi geliştirme 
ödevini de Devlete veriyor. 

Şimdi, bu emredici hükümler ortada iken, bun
ları bir yana bırakıp, çevre kirlenmesi vakıasını ül
kemiz için lüks telakki eden ve bunu «Hamala kra
vat takılmaz» diyerek, ifade eden bir zihniyet, kesin 
surette Anayasayı hiçe saymak, onu çiğnemek anla
mına gelir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Termik santralın yer seçimini, çevrede ve teknik 
nedenlerden kaynaklanan bir zaruret olarak kabul et
mek ayrı şeydir, çevre kirlenmesini ülkemizin bugün
kü ağır ve sonsuz sorunları muvacehesinde lüks te
lakki ederek konuya yaklaşmak ve bunu gerekçe ola
rak göstermek bambaşka şeydir. 

Birincisinde, ülke gerçeklerini bilimin ışığında de
ğerlendiren, titiz ve esirgeyen bir davranış biçimi; 
ikincisinde, hukuka ve Anayasanın üstünlüğüne inan
mayan tehlikeli bir düşünce sisteminin izleri görülür. 
Bu yorumlama biçiminin ileride başka konulara da 
sıçraması halinde, ülkemizi ve rejimimizi tehlikeli du
rumlara sokacağı endişesi ile Sayın Bakanın bu tarz 
beyanını yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, kamunun tatmini hadisesinin nasıl olabile
ceğini sormuştum ve bu konuda görüşlerimizi arz et
mek istiyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen toparlayalım Sayın Hazne
dar 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) Bitiyor 
Sayın Başkanım. 

Açık rejirnlerde her şey kapalı kapılar arkasında 
değil, açıkta cereyan eder. Halkın bu konu hakkın
daki hassasiyetine saygı gösterilmesi, demokratik sis
temlerin vazgeçilmez davranış biçimidir. Eğer bu fikri 
ve alışkanlığı zihinlerimize sığdıramıyor, davranışları
mızı buna uyduramıyorsaîc, demokrasi terbiyesinde 
daha öğreneceğimiz çok şey var demektir. Aslında, 
demokratik sistemimizin zaman zaman inkıtaa uğra-
masındaki temel nedenlerden biri de budur. Böyle bir 
olaya, demokrasi ile idare edilen ülkelerin hiçbirinde, 
milletin mümessillerinden oluşan, hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız sahibi milleti temsil eden parlamentoların bi
gâne kalması mümkün değildir. 

Dün, bu Mecliste çok güzel ve demokrasimizin 
geleceği bakımından ümit veren bir olay cereyan etti. 
Muhalefetin haklı olarak değiştirilmesini istediği bir 
kanun maddesi, Sayın Başbakanın işaret ve ikazıyla 
tüm Meclis üyelerince 'benimsendi ve böylece haklı 
ikazların kabul göreceği izlenimi ve ihtimalini se
vinçle müşahade ettik. Geliniz, bu güzel örneği de
vam ettirelim Sayın Başbakanım ve Sayın Meclis. 
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Maksadımız, kesinlikle santrala muhalefet etmek I 
değildir; bunu bir kere daha tekrar ediyorum. Sayın I 
Bakanın vermiş olduğu bilgilerin de fevkalade tatmin
kâr olduğunu, kendi hesabıma, burada ifade edeyim. 
Ama, gene de karanlıkta kalan birçok nokta var. I 
Mesela, çevrenin kirlenmesi hadisesinde kendileri bu- I 
yurdular; «Biz öyle bir baca yapacağız ki, çevrede 
bahsolunan, (teknoloji bugün o seviyeye gelmiştir ki 
demek istediler) çevrede korkulan kirlenme olayı ke- | 
sinlikle bahis konusu olmayacaktır. Türkiye'de biz 
'baca yapacağız ve çevrede kirlenme olayı bahis ko- I 
nusu olmayacak» dediler., I 

Bu nokitaıda size bazı 'bilgiler vermek dısltüyorum. I 
Son defa Avrupa Ekonomik Komisyonunun çevre I 
kirliliğiyle ilgili olarak hazırlattığı ve Financial Times, 
zannederim 7 Kasım tarihindeki nüshasında neşredilen I 
bir raporda şu denilmektedir; neticeleri arz ediyo- I 
rum : Almanya'da asit yağmurundan hastalanan or
man ağaçlarının oranı 1984 yılında yüzde 50'ye ulaş- I 
tmış ve Karaormanlar bölgesinde bu oran yüzde 66 
imiş. Almanya'yı çok iyi 'biliyoruz; Türkiye ile kabili 
mukayese olmayacak teknolojik üstünlüğe ve bu ko- I 
nuda imkâna sahip 'bir ülke. Oradaki bacalardan çı
kan dumanların tevlit ettiği asit yağmurunu önleyemi-
yorlar ve ormanlarda, 1984 yılında yüzde 50'ye ula
şan hastalıklar gözüküyor. I 

Almanya'dan Atlantik'in öbür tarafına,. Birleşik I 
Amerika Devletlerine geçiniz... Sayın Bakan, hatta 
Miami çevresinde veya Florida yarımadasında pek çok 
turistik önemi olan ve ormanlarla kaplı o bölgelerde 
birtakım termik santralların mevcut olduğunu ifade 
ettiler; ama bakın burada'bir hakikat, Kaliforniya'da I 
millî parkların hepsinde ağaçlar canlılıklarını kay
betmeye başlamış. Rapor yazıyor bunu. 

Gene, suların kirliliğiyle ilişkili 'bilgiler; İsveç'te 
evvelce balıklarla dolup taşan ve artık hiç halik ya
şamayan göllerin sayısı 4 bine ulaşmış ve gene Nor
veç sahillerinde yaşayan balıklar yarıdan fazla azal
mış. 

Şimdi, bunlar birer hakikat. Arz ötmek istediğim 
hususu bir kere daha tekrar ediyorum : Kamuoyunun 
tatmin olmasıdır esas bu konuya biz, Parlamento ola- I 
rak eğilimek mecburiyetindeyiz. 

Bu nedenle, arzu ettiğimiz husus, sadece ve sa- I 
dece daha rasyonel bir çözümün mümkün olup olma
dığının araştırılmasıdır. Bu tetkikatın sonunda, bugün 
kü kararlar beM de olduğu gibi 'kalacaktır; ancak ka
muoyu konu üzerine hassasiyetle eğilinmesi nedeniyle 
sonucu gönül rahatlığıyla kabul etme imkânına kavuş- j 

I muş, ileride çıkacak, belki de kaçınılması kabil ol
mayacak olumsuz sonuçların istismarı böylece önlen-

I miş olacaktır. 
Bu fikre, Yüce Meclisin birlik halinde katılacağı 

I ümit ve inancıyla hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Paşa Sarıoğlu; 

[ buyurun efendim. 
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 

I — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; sözlerime 
I başlamadan önce, bu kürsüye çıkarken gerçekten jki 
I yönden üzüntülü olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, bildiğiniz gibi, çok sevdiğimiz 
I bir arkadaşımızın kaybı ve böyle bir günde kürsüye 

çıkmam. İkincisi ise, yıllarca beraber çalıştığım Ener-
I ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı arkadaşımızla, maale

sef bugün gündem konusu olan 'konuda aynı görüşü 
I paylaşamamamızdır. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Bakan sözlerine baş
larken, enerjinin önemini vurguladılar. Sanki, bu Mec-

I liste ve bu memlekette enerji üretim tesislerinin ya-
I pıknasına karşı çıkanlar varmış gibi, daha sözlerinin 
I başlangıcında bunu vurgulamak İhtiyacını duydu. 

Böyle bir şey hiç kimsenin aklından geçmemekte-
I dir, bizlerin de geçmemektedir. Biz santralın yapımı-
I na karşı değiliz; bizim görüşlerimiz santralın -sonra 

değineceğim gibi- daha uygun bir yerde yapılmasın-
I dan ibarettir. 

3ABAN KÜÇÜKOÖLU (Kastamonu) — Eliniz-
I den gelse yaptırmazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuş
mayalım. Sayın Sarıoğlu, devam edin lütfen efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
hiç kimse cebinden verip, kendi parasıyla bu santralı 
yapmıyor, Devletin parasıyla yapılıyor. Buraya bü
tün hükümetler Devlete hizmet vermek İçin gelmişler
dir, tabiatıyla görevleridir. Onun için bunlara lütfen 
tevessül etmeyelim. (HP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşla
rım; bugün huzurunuza Halkçı Parti Grubu adına, 
Gökova Körfezinin Türkevleri mevkiinde kurulması 
kararlaştırılan termik santral ile ilgili görüşlerimizi 

I sunmak için çıkmış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Türkevleri mevkiinde ku

rulması kararlaştırılan bu termik saritral, bildiğiniz gi
bi, uzun bir zamandan beri Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı arkadaşımın, konuyu akıl ve mantığa, 

[ teknik ve ekonomik gerekçelere dayanan bir çerçeve 
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içinde savunması yerine, bu konuda görüşlerini 'bildi
ren herkesti; politikacıları, 'bilim adamlarını, yazarla
rı, hasını ve hele hele oylarını almaya giderken belki 
de elini bile öptüğü, ama şimdi ise cahillikle suçla
dığı ve devlet gücüyle .tehdit ettiği köylü vatan
daşlarımıza karşı bir kavga halline getirdiği ve siyasî 
üslûbu aşan ifadeleriyle işi bir çıkmaza götürmüş ol
ması, kendisi için büyük bir hata ve talihsizliktir. (HP 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın IBakan, ele aldığı nükleer santral ve maden 
konusunu nasıl politik bir malzeme olarak kullanma
ya kalkınış ve her gün verdiği beyanlarla sulandırmış-
sa, ne yazık ki, bu konuyu da gerçek boyutlarından 
saptırarak herkesi rahatsız eden 'bir üslûba ve görünü
me sokmuş, işi polemik haline getirmiştir. Sayın Ba
kana göre bu konuda görüş bildiren herkes cahil, 
yalnız kendisi uzman, yalnız kendisi akıllı, yalnız ken
disi bilen kişidir. (HP sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, (Sayın Bakanın 'bu anlayışı 
ya 'bulunduğu mevkiin önemini bilmemesi veya o mev-
fciide olduğunu unutmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen işi şahsiyete 
dökmeyin efendim. 

AHMET ÎLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, şahsa sataşıyor; sataşmayalım. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Çünkü demok
rasilerde yalnız seçim yoktur değerli arkadaşlarım, yal
nız siyasî partiler yoktur, yalnız hükümet ve muhalefet 
yoktur, yalnız usuller ve kurallar yoktur. Demokra
silerde anayasal müesseseler vardır, siyasî anlayış ve 
teaimüler vardır, fikirlere saygı ve hoşgörü vardır ve 
hepsinden üstün, bütün bunların temeli olan halk 
vardır, parlamento vardır ve hiç kimse kendisini bu 
ıbüyük gücün üstünde göremez. (ANAP sıralarından 
«Halk değil, millet» sesleri.) 

Millet vardır, halk vardır; aynı şeydir. 
. Bu anlayış iktidar gücünü yıpratır ve sesli diyalo

gu sağırlar diyaloguna dönüştürür. Geçmişteki siyasal 
inatlaşma ve kör dövüşü bu anlayış yüzünden demok
rasinin noktalanmasıyia bitmiştir. En iyi iktidar, par
mak çoğunluğuyla veya sahip olduğu devlet gücüyle 
her istediğini yapan değil, 'kamuoyundaki her çeşit 
eğilimi en iyi değerlendiren ve onu kendi siyasal an
layışı içkide en uygun yere oturtan, ondan istifade 
eden iktidardır, tşte size bir örnek : 

Değerli arkadaşlarım, Avusturya'da 8 yıl önce bir 
nükleer santral yapılmıştır; ama kamuoyu yoklamala
rı sonucunda, bunu kuran iktidar bu santralı çalıştıra-

mamış ve yakın zamanda da, gazetelerde gördüğümüz 
gibi, sökülmesine karar vermiştir. Bu, iktidar için 
değil, kamuoyu içki yapılmıştır. 

isveç'te aynı kamuoyu etkisiyle -ki, yakın bir ta
rihte oradaydım, Enerji Bakanının ağzından dinledlim-
iktidar ve muhalefet anlaşarak, 2015 yılında nükleer 
santralların yalnız durdurulması değil, sökülmesine ka
rar vermiştir; bu, kamuoyunun etkisiyledir. 

Değerli arkadaşlarım, evvelki gün Plan ve Bütçe 
Komisyonunda Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığıy
la bağlı kuruluşlarının 'bütçe görüşmelerini takip edi
yorduk; Sayın Bakanın konuşmasını ve «Her şeyde 
'ben» diyen üslubunu işittikçe, gittiğilmö gideceğime ger
çekten pişman oldum. Çünkü, Sayın Bakan her cüm
lesinin başında ve sonunda şöyle diyordu : «'Ben 
madenleri özel sektöre devredeceğim. Ben Elbistan 
Kömür İşletmesini özel şirketlere devredeceğim. Ben 
TEMGAN'ı özel şirketlere ortak edeceğim. Ben ithal 
kömürü getirip Marmara bölgesinde termik santral 
kuracağım. Ben Sımak kömürlerinin müteahhitkıi ça
ğırıp 400 milyon lira avans verdim. Ben Şanlıurfa Tü
nelinin müteahhidine sıfır faizli 7,5 milyar lira avans 
verdim, vs. vs. Çünkü ben iş bitiriciyim, 'ben tecrübe
liyim, ben uzmanımı...» 

BAŞKAN — Saym Sarıoğlu, lütfen Gö'kova ile il
gili konuşunuz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, evvela konunun bu şekle dönüşmesinde sorumlu 
olan Bakanın tutumunu ortaya koymamız lazım. 

AHMET EKÎCÎ (Kütahya) — Siz Bakana mı kar-
- şişiniz, santralın yerine mi karşısınız?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılık konuşmayı
nız. • 

Siz devam ediniz Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA EARIOÖLU (Devamla) — Sanki o san

dalyede Cumhuriyet Hükümetinin bir Enerji Bakanı 
değil de, bir şirket patronu oturuyordu ve devlet ku
ruluşlarının halka karşı fonksiyonları unutulmuştu. 
Sanki Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesi yerine, özel şirketlerin savunulması pa
neli yapılıyordu. Bütün ilgili ve 'bağlı kuruluşların ge
nel müdür ve üst düzey yöneticileri şaşkındı, üzgün
dü, neyin temsilcisi olarak geldiklerini anlayamamış
lardı. Doğrusu çok hazin bir durumdu. 

Şimdi, bu Gökova konusunda olduğu gibi, «Ben 
her istediğimi yaparım» diyen zihniyet, hem uzlaşmaz
dır hem de demokratik değildik. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu sebeple, düşünceleri
mizi anlatmak imkânı olmadığı için bu Meclis Araş
tırması önergesi verilmiştir. 
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Biz, devletin parasını, hiçbir usul gözetmeden, 
istediği gibi müteahhide faizsiz olarak dağıtan zih
niyet ve anlayışın da «Bu santralı inat olsun diye bu
raya kuracağım; çünkü yetki ve iktidar bendedir.» di
yen zihniyetin de karşısındayız. (HP sıralarından al
kışlar.) 

Neyi, kime dağıtıyor?. Sayın 'Bakana soruyorum : 
Niçin inat İçine girmiştir?. «Türkiye'de hukuk hep 
çiğnenecek midir?. Acaba hiç ders almayacak mıyız?. 
Nerede hukukun üstünlüğü?.» diye sormak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Oökova 'Körfezinin bir hal
kasını oluş'turan bu santralın Türkevleri Köyü mev
kiinde kurulması konusu artık Türk kamuoyuna mal 
olmuştur. Konu üzerine Devletin resmî kuruluşları 
olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı, ilgili bilimsel kuruluşlar, Çevre Müs
teşarlığı, yazarlar, hukukçular hep olulmsuz görüş be-
liırtmişlerdir; kimse «IBu iş doğrudur.» dememiştir, sa
dece Sayın Bakan ısrar etmektedir ve Sayın Başba
kanı da etkilemiş gözükmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konuyu üç önemli yö
nünden ele almak istiyorum; bunlardan bir tanesi, 
Anayasa ve yasalar. 

Demin arkadaşlarımızın da değindiği gibi, Anaya-
salmızın 56 ncı maddesi, «Herkes, sağlıklı ve dengeli 
ibir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir» demektedir. 

Oiğer taraftan, 2872 sayılı Çevre Kanununun. 1 in
ci maddesi, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çev
renin korunması, iyileştirilmesi, arazinin ve doğal kay
nakların en uygun şekilde kullanılması, su, toprak vs 
haVa kirlenmesinin önlenmesini amirdir. 

Yine aynı kanunun ilkelerle ilgili 3 üncü maddesi
nin (b) fıkrası, bu konularla ilgili kararların alın
masında ve uygulanmasında kısa ve üzün vadeli de
ğerlendirmelerin yapılmasını istemektedir. 

Diğer taraftan, 23 Temmuz 1984 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı da çevre sorunlarıyla ilgili Ülkeler ve Politikalar bö
lümünde; «Çevre konusunda temel yaklaşım sadece 
mevcut kirliliğin ortad'an kaldırılması, muhtemel bir 
kirliliğin engellenmesi değil, kaynakların gelecek ne
sillerin de yararlanabileceği en iyi şekilde kullanılması, 
muhafazası ve gelişmesidir. Bu itibarla, ülkemizde ta
biî kaynakların kullanımında Ekolojik denge göz^tile-
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refc bu kaynakların gelecek nesillerin de kullanabile
ceği şekilde muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine önem 
verilecektir» demektedir. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; şimdi bütün 
bu Anayasa ve yasa hükümlerini bir kenara bırakmak 
delmek, bunları kâğıt üzerinde bırakmak demektir. 
Eğer bu hükümler bu santral konusunda dikkate alın
maz ve uygulanmazsa, Türkiye'de bir daha başka hiç
bir konuda bu hükümler uygulanmayacaktır demek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, konunun diğer bir yönü, 
kurulacak bu santrlaın çevreyi ne ölçüde kirleteceği, 
kaç rnikrogram/metreküp kükürtdioksit yayacağının 
yanında, asıl dikkatlerden uzak tutulmaması gereken 
bir husus da, bu koyda bu fabrika ile beraber en az 
2 000 işçi ve 'teknisyenin yerleşmesiyle ıburasmın ar
tık turistik ve doğal güzellikleri, bu durumun bir so
nucu olarak korumadan çıkarak, Türkiye'nin diğer ba
zı bölgelerinde olduğu gibi, bir fabrika ve endüstri 
sahası haline geleceği ve en az 20 000 nüfusun ikâ- , 
met edeceği ve barınacağı bir bölge olacağıdır. 

Doğadaki bu estetik denge bu şekilde değiştikten 
sonra ve turizmle beraber doğal güzellik amaç dı
şında özelliğini kaybettikten sonra, kükürtdioksit ga
zı az olmuş, çok olmuş artık fâzla önemli değildir. Bu 
-nokta maalesef unutulmaktadır. İşte size İzmit Kör
fezi, işte size Haliç, işte size Aliağa Koyu. Hepimiz 
çaresizlik içinde derin ibir açı duymaktayız. 100 mil
yonları vermeye hazırız; ama bu körfezleri eski haline 
getirmek artık mümkün değildir. 

Dışarıda değil, kendi ülkemizde yaşanılan bu tra
jik olayları görerek, bu projenin Akdeniz'in gerdanı
nı bir inci, bir pırlanta gibi süsleyen ve yalnız o bölge
nin değil, bütün Türk Milletinin ve geecek nesillerin 
bir malı olan bu körfezin ve diğerlerinin bu şekilde 
kullanılmasına hepimiz ve herkesten önce de Kültür 
ve Turizm Bakanımız Sayın Taşçıoğlu'nun karşı çık
ması gerekirdi. Turizm için değil, bu doğa harikasının 
korunması için, enerji uğruna feda edilmemesi için ve 
gelecek nesillere olan görevlerimiz için bunu yapması 
lazımdı; ama üzülerek söyleyeyimı, Sayın (Bakan bu 
santralın kurulmasında destek vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan Sayın Bakan 
arkadaşım diyor ki : «Japonya'da sahilde 30 yahut 50 
santral var, falan yerde şu kadar santral var, bizde 1 
tane olunca çok mu?» Mesele, zaten bu açıdan ele 
alınınca bitmiştir. O kıyılarda belki çevre kirlenmesi 
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kabul edilebilir düzeydedir; ama doğa, yerini sana
yie bırakmıştır ve bütün güzellikler kaybolmuştur. 
İşte biz buna karşıyız ve bu anlayışa karşıyız. 

Diğer taraftan Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda 'bu konuyla ilgili görüşlerini belirtirken, 
işin nitelik yönünü bırakarak nicelik yönünü ele al 
mış, burasını Elbistan ile mukayeseye kalkmış ve de
miştir ki : «Diğer baraj gölleri altında kalan yerler
deki insanları oralardan çıkardık, bu 500 kişiyi mi 
'buradan çıkaramayacağız?» Sayın Bakanım, çıkarırsı
nız, devlet gücüyle bu köylüleri 'buradan çıkarabilirsi
niz, ama böylece körfezi de gözden çıkarmış olursu
nuz. 

Sayın arkadaşlarım, gerektiğinde bazı yerler bo-
şaltılabilir. Nitekim, Yatağan 'bölgesinde 'bulunan kö
mür sahalarındaki yerleşim 'bölgeleri de boşaltılmakta
dır. Bunlar, alternatifi olmayan zarurî durumlardır; 
ama Türkevlerind© kurulacak santral için alternatif 
vardır. Bu, ayrı değerlendirilmesi gereken bir olaydır. 

Şimdi geliyorum, konunun en önemli üçüncü yö
nü olan teknik yönüne ve bir türlü ortaya konamayan 
gerekçelerine. 

Değerli arkadaşlarım^ bu Yatağan bölgesinde, Sa
yın Bakan'ın ve Sayın (Sarp'ın 'izah ettiği gibi, üç ta
ne bölge vardır. Bunlardan bir tanesi Yatağan bölgesi- I 
dir; burada 507 milyon ton kömür vardır. Bir tanesi ! 

' Yeniköy'dür; burada 207 milyon ton vardır ve bir ta- I 
nesi de 95 milyon tonla Hüsamlar bölgesidir. 

Şimdi, Yatağan bölgesinde iki tane santral kurul
muştur, üçüncüsü de kurulmak üzeredir. Yeniköy böl- I 
gesinde, yine aynı kapasitede iki defa 210 megavatlık 
iki ünite kurulmaktadır. Yatağan bölgesinde iki tane j 
ilave ünite kurulması öngörülmüştür, Yeniköy rnıev- I 
küfede de 3 tane ünitenin kurulması öngörülmüştür. 
Tabiatıyla bu kömürlerin değerlendirilmesi lazımdır; 
fakat - haritaya da baktığınız zaman - bu kömürlerin 
en büyük kısmı Yatağan bölgesiyle Yeniköy bölgesin
dedir. Aşağıdaki Hüsamlar bölgesinde sadece 95 mil
yon ton kömür bulunmaktadır. 

Şimdi, Sayın Bakanla anlaşamadığımız ve herhal
de buradaki müzakerelerden! sonra anlaşılması sizler
ce de mümkün olan konulara geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki enerji sıkın
tısını geçmişle yaşadık. Bundan sonra böyle bir duru
ma düşmemek için, kişi olarak, hükümet olarak, dev
let olarak tabiatıyla bütün elden gelen tedbirlerin alın
ması lazımdır. !Bu itibarla, termik santralın kurulma
sına karşı herhangi bir görüş bahis mevzuu değildir. ] 
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Yalnız, üzerinde durmak istediğimıiz nokta şudur r 
Şimdi, demin arkadaşım da saydı, bir termik santralın 
kurulmasında esas olan bazı kriterler vardır. Bunlar
dan bir tanesi kömür sahasına yatkın olması, bir ta
nesi suyun bulunması, bir tanesi uygun zeminin bu
lunması, bir tanesi enerji sistemline yakın bulunması
dır. Şimdi, bunları incelediğimizde şunu görüyoruz : 
Eğer bu 2 tane Yatağan'a, 3 tane de Yeniköy'e kuru
lacak santral bu kömür havzası için gerçekleşecek ise, 
o halde, şimdi altyapısı hazır olan, yol istemeyen, is
kele istemeyen, sisteme irtibatı gayet kolay olan ve 
mevcut işletme personeline biraz ilaveyle bunların iş
letilmesi mümkün olan ve de kömür sahası itibariyle 
aynı mesafede bulunan bu iki yere; yani Yatağan ile 
Yeniköy'e bu santralın neden kurulmadığını Öğren
mek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan dediler ki, 
«Su ihtiyacımız var.» Eğer şimdi konulan 5 tane 
üniteyle; yani Yatağan ve Yenifcöy'de bu üniteler 
kurulacaksa o zaman 800 milyon ton kömürü bizim 
kullanmamız mümkün değildir. O itibarla, demek ki 
bunlar öngörülmüştür ve kurulacaktır; zaten kendisi 
de bunu ifade ettiler, 

IBizim şimdi düşüncemiz şudur : Bu konu üzerin
de kamuoyunda bir tartışma vardır ve konu bütün 
yönüyle açıklığa kavuşmuş değildir. Bugün burada 
sizler dinlediniz; ama basında, kamuoyunda ve çev
rede oturanlarda ve bütün Türkiye genelinde konu
nun hâlâ ne olduğu kesin olarak anlaşılmamıştır ve 
kimin haklı olduğu da bilinmemektedir. O itibarla 
biz, «Bugün yapılacak ilk iş olarak, -eğer çok acilse, 
ki onu da kabul ediyoruz- kurulacak bu 2 ünitenin 
ya Yatağan'a veya Yeniköy'e kaydırılması gerekmek
tedir» diyoruz. Çünkü, bu 2 ünite aşağıya da kurul
sa, soğutma suyu hariç, diğer su İhtiyacının yine 
orada mevcut olan sulardan karşılanması lazımdır. 
Mesela, Geyik Barajı vaktiyle Devlet Su İşleri tara
fından ele alınmış, ancak daha sonra bunun üzerin
deki çalışmalar durdurulmuştur. Binaenaleyh, ileride 
bu üniteler buraya kurulacaksa, bu barajın zaten ele 
alınması gerekir. Aksi takdirde, buradaki kömür sa
halarının kullanılması mümkün değildir. 

ISarifcral yerine gelince değerli arkadaşlarım; her
halde ikimiz de mühendis olduğumuza göre, konu üze
rinde kolayca anlaşmamız lazımdı. Yıllardır bu işin 
içerisinde çalışan bir arkadaşınız olarak, Genel Başka
nımız ve 32 arkadaşımızla birlikte oraya gittik ve 
gezdik. Santral yeri olarak seçilen yer, sahilden sa
dece 500-600 metre uzaklıkta bir yer. Aslında burada 
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yer de yoktur; oradaki tepelerin tıraş edilip kaldırıl
ması gerekmektedir. Bu tepeler kaldırılmadan orada 
santral kurulması mümkün değildir., Bu tepelerin kal
dırılması ise, çok büyük masrafları gerektirmekte
dir. Haıbuki, diğer taraflarda bütün bu yer etütleri 
yapılmıştır ve aynı firmalar da işi aldığına göre, ora
da bu işin uygulanması daha kolay olacaktır. 

Binaenaleyh, su meselesi ilerideki üniteler için 
eğer 'bir sorun teşkil edecek ise, -ki sorun olma
dığını bilmemiz lazımdır; çünkü nasıl olsa kurula
caktır- bugün de o sorun vardır, ama sorun yoksa, 
yarın da zaten bu sorunun olmaması lazımdır. O iti
barla biz, bu ünitelerin buraya kaydırılmasını öner
mekteyiz. 

Demin de üzerinde durduğum gibi, hava kirlen
mesi meselesine gelince; bunu mikrogramla ölçebilir
siniz. Evet, Dünya Sağlık Teşkilatının verdiği ra
kam .150 mikriogram-metreküp olarak bilinmekte
dir, ama bugün yapılan etütler sadece bir ünite için 
yapılmıştır, halbuki buraya 5 tane ünitenin kurul
ması öngörülmektedir. Yani 2 tane ünite kurulacak, 
ondan sonra da 3 tane ünite ilave edilecektir. Böy
le olduğu takdirde, buranın doğal dengesi
nin fiizksel ve diğer özelliklerinin korunması her 
halde çok zor olacaktır. Ayrıca, demin de arz et
tiğim gibi, bu koy kendisine has -sayın arkadaşı
mın da ifade ettiği gibi- birtakım hassas dengelerin, 
ekolojik dengelerin bulunduğu bir yerleşim 'bölgesi
dir; o zaman bunun yitirilmesi mümkün değildir. 

Klömür santralı nedir? Kömür santralı 30 yıl 
sonra ne olacaktır? Kömür santralı, orada kömürün 
bitmesiyle sona ermiş olacaktır; ama depoları, antre
poları, iskeleleri, yerleşim bölgeleri ve santralla be
raber bütün bu saha işgal edilmiş olacaktır. O tak
dirde de, bizim maksadımızın dışına bu santral çık
mış olacaktır. O itibarla, su meselesi burada bir so
run değildir. Kömür bu tarafa ne kadar yakınsa, tak
ribi olarak Yeniköy'de kurulması halinde de bu 2 
ünite, p tarafa d)a o kadar yakındır. Onun için kö
mürü bantla taşıma; zaten 2-3 kilometre ileriye gö
türmek veya geriye gö!türmek büyük bir sorun de
ğildir. 

Su meselesini demin arz ettim. Binaenaleyh, bü
tün bu saydıklarımın yanında, demin saydığım avan
tajları dikkate alırsanız; yani yer etüdünü, mevcut 
yerleşimi, işletme kolaylıklarını, sisteme irtibatı ve 
bütün. bunları düşünürsek, santralın burada kurulma
sı şu an için çok acele bir durum değildir, orada ra

hatlıkla kurulabilir ve hep beraber de bu araştırmanın 
sonucunda bunun yeri gerçekten burası mıdır, değil 
midir, onun da tetkiki yapılmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen toparlayınız 
efendim.] 

ıM. TURAN BAYEZÜT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan bir saat konuştu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu'nun konuşması 27 
dakika oldu efendim, onları nazarı itibare alarak söy
lüyorum. Bakana da birkaç defa ihtar ettim, lütfen 27 
nci dakikada ihtarıma müsaade buyurun. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Es
tağfurullah, Sayın Bakanı emsal gösterdim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, bunu Bütçe ve Plan Komisyonunda da söy
ledim; şimdi bir acelecilik sıfatı içerisinde bu santralın 
mutlaka hemen temelini atalım, başlayalım dersenz 
yanılgılar başka sahada da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün inşa halinde bulu
nan santrallardan size rakamlar vermek istiyorum. 
Bu santraların ele alındığı tarihi ile yani ilk işlet
meye girmesi öngörülen tarih ile bugünkü durum
ları hakkında bilgilerinize bazı rakamlar sunmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Tunçbilek, 1975 senesinde 
işletmeye girecekti, 1978 yılında işletmeye girmiştir. 
Soma, 1979 senesinde işleımeye girecekti, 1984 yılın
da işletmeye girmiştir, 4 - 5 yıl gecikme vardır. Ça-
yırhan Santralı inşa halindedir, 1979 senesinde işlet
meye girecekti, 1985 yılında işletmeye girecektir; 5 
yıl gecikme vardır. Kangal Santralı, 1980 yılında iş
letmeye girecekti,- 1986 yılında işletmeye girecek; 7 
yıl gecikme vardır. Çatalağzı Santralı 1980 yılında iş
letmeye girecekti, 1986 yılında işletmeye girecektir. 
Soma 3 ve 4 1983 yılında işletmeye girecekti, 1985 
yılında işletmeye girecektir. Yeniköy Santralı, 1984 
yılında işletmeye girecekti, 1986 - 1987 yıllarında iş
letmeye girmiş olacaktır. Yatağan Santralı, 36 ay için 
ihale edilmiştir, 1983 yılı yerine, 1985 yılında işlet
meye girecektir. Orhaneli Santralı, 1983 yılı yerine 
1987 yılında işletmeye girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bununla varmak istediğim 
sonuç şudur : Enerji krizi içerisinde bulunduğumu
zu kabul ediyoruz, bir. Gereken her türlü tedbirleri 
alalım, iki, Ama bu konu üzerinde bu kadar acele 
ederken, mevcut santralların içinde bulunduğu döviz 
ve Türk Lirası sıkıntısını ve teknik personel sıkıntı-
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sini çözüp de, neden bunları 2 bin megavata varan 
bu santralları bir an evvel devreye sokmak istemi
yoruz? Onu sormak istiyorum. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ya
tağan Santralı hizmete girdi. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başba
kan, Yatağan Santralının 2 ünitesinden bahsediyor, 
ilk 2 ünitesinden; ben 3 üncü üniteden bahsettim. 

Değerli arkadaşlarım, ben enerji kurumlarında ça
lıştım, içinde çalıştığım bir yerin ayıplanmasını sizin 
huzurunuza getirmiş değilim, bunlar Türkiye'nin ger
çekleridir; ama alınması lazım gelen tedbirler de var
dır. Çünkü, eğer bu konular üzerine gidilmez ve bun
ların darboğazları çözülmez ise, sadece bugün bu 2 
santrala başlasak dahî, ileride bu 2 santralın da bun
ların durumuna düşeceğinden endişemiz vardır ve 
gerçek ortadadır. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sarıoğlu, sözünüzü 
toparlayın efendim. Sadet dışı konuşuyorsunuz ve 
konuşmanız devam edip gidiyor. 

PAŞA SARTOĞLU (Devamla) — O itibarla biz, 
termik, santrailar için getirilecek tedbirlerle beraber, 
bu santralla ilgili konunun da yenliden ele alınmasını 
İstiyoruz. 

Ayrıca, Sayın Bakana bu noktada şu soruları sor
mak istiyorum: 

1. Bu santral, ENKA Elektrik Konsorsiyumuna 
hangi usulle ihale edilmiştir? 

2. Şimdiye kadar bu ortaklığa kaç ünite ihale 
edilmiştir; aynı usul müracaat eden diğer firmalara 
da uygulanmakta mıdır? 

3. Bu ünitelerin sözleşmede öngörülen işletme 
tarihleri kaç aydır; bundan önceki ünite sözleşmele
rinde kaç yıl gecikme olmuştur? (Ben, zaten buradan 
•bu sualin cevabını söylemiş oldum) Ve bu sebeple 
firmalara ne kadar para ödenmiştir? 

4. Burada ilk 2 ünite ve sonra ilavesi öngörülen 
3 ünite için kaç milyon metreküp harfiyaıt yapıla
caktır? 

5. Bu harfİyatın bugünkü rayiç bedelle tutarı ne 
kadardır? 

6. Bu firmalara bu sözleşme ile ne kadar avans 
ödemesi yaptırılacaktır? 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri sıraladığım 
durum djckatle incelendiğinde, ne teknik yönden, ne 
ekonomik yönden, ne de başka bir yönden, bu sant
ralın Türkevleri mevkiinde kurulmasını bu derece 
aceleye getiren bir sebep bize göre mevcut değildir. 
Bu sebeple, bu önemli konu bir inatlaşma anîayışın-

| dan çıkarılarak herkesi tatmin edecek bir uzlaşma 
anlayışı içinde karara bağlanmalıdır. Onun için, ko
nunun her yönüyle araştırılmasına ihtiyaç vardır. 

Biz, bu konudaki sorumluluklarımızı yerine ge
tirmek ve sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Geliniz, 
bu araştırma önergesini hep beraber kabul edelim, 
konu her yönüyle araştırılsın ve gerçekler ortaya çık
sın. Bu önergenin reddi ise, bu işe ait bütün sorum
luluğu bugünkü ve gelecek nesiller önünde sizlere 
yüklemiş olacaktır. 

Biliyorsunuz, Sayın Devlet Bakanımız geçen gün
kü Genel Görüşme sırasında muhalefeti küçümser bir 
ifadede bulundu ve bunu ifade ederken de, «Gelin 
gerçekler güneş gibi ortaya çıksın» dedi. Değerli ar
kadaşlarım, şimdi aynı şeyi ben söylüyorum; lütfen, 
gelin bu önergeyi kabul edelim, bütün gerçekler or
taya çıksın ve hep 'beraber bu işin sonucunu Türk 
kamuoyunda savunacak bir pozisyona girelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 

L bitiriyorum. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanı bir saat sözünü kesmeden 
dinledik. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka

nım, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 40 d# 
kika konuştu. 

BAŞKAN —- Sizin konuşmanız da 32 dakika oldu, 
lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, onun için biz muhalefet görevimizi yerine 
getirmeye çalışacağız. Siz isterseniz beğenin, isterse
niz beğenmeyin, ama gerçekleri burada tartışmada 
yarar vardır. Bu gerçekler Türk milleti içindir, biz
ler için değildir. (ANAP şuralarından gürültüler) 

| Bu itibarla, biz burada bu görüşlerimizi savunur
ken, birtakım gerçeklerin ortaya- çıkmasını istemek
teyiz. Bundan kaçınmak, birtakım şeylerden kaçın
maktır., 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkii: ederim Sayın Sarıoğlu. 
[ Önerge sahiplerinden Muğla Milletvekili îdris" 

Gürpınar veya tensip edeceği müımzi. 
| Sayın Gürpınar, sureniz 10 dakikadır. 

İDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değeri milletvekiilleri; Muğla linin 

| Gökova Körfezi üzerinde bulunan Türkevleri Köyü-
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ne kurulması düşünülen termik santral konusunu da
ha önce gündem dışı bir konuşma ile Yüce Mecli
sin bilgilerine arz etmiştim. Muğla ilinin Yatağan ve 
Milas ilçelerinde yapılan aramalarda - arkadaşlarım 
da belirttiler - 800 milyon ton düşük kalorili linyit kö
mürü rezervleri tespit edilmiştir. Bu rezervlere da
yalı olarak da TEK tarafından termik santrallar ku
rulması kararlaştırılmıştır. Bu santralların birinci gru
bu 2X210 megavat gücünde olmak üzere Yatağan 
Şahinler Köyü arazisinde kuruldu ve halen çalışmak
tadır. 

İkinci termik santral ise, Milas'ın Yeniköy yöre
sinde . inşa halindedir, bu 2 santral deniz kıyısında 
olmadığı ve turizm bölgelerini etkilemediği için, bun
ların yapımına kimse karşı çıkmamıştır. Yeri gelmiş
ken hemen burada arz edeyim, hiçbirimiz termik sant
ral yapılmasına karşı değiliz. Termik santralın yerinin 
seçilmesine karşıyız. 

karşısında büyülenip kalmış, «Muğla îli turizm ba
kımından dokunulmamış bir Kûh-i Nur (Kohinor) 
elmasıdır» demek suretiyle hayranlıklarını ifade et
mişlerdir. 

Türk turizminin diğer Akdeniz ülkelerine karşı 
bir tek üstünlüğü vardır, o da kirlenmemiş sahillere 
sahip olmasıdır. Türk turizmi yeni yeni canlanmak
ta ve bir atılıma hazırlanmaktadır. Türk turizminin 
en büyük potansiyeli Muğla İlidir. Muğla ilinin kalbi 
de Gökova Körfezinde atmaktadır. Bu körfezin gü
zelliği, onu ilk defa görenlerin nefesini kesecek ka
dar büyüktür. 2 yıldan beri bu güzellikleri keşfeden 
yabancı yat sahipleri Türkiye sahillerine, özellikle 
Muğla'ya yönelmişlerdir. Gökova Körfezi doğal ve 
tarihî zenginliklerinin yanısıra, özellikle yatçılık için 
ideal kabul edilen, çok sayıda birbirinden güzel 
koylara sahip olması bakımından, «mavi yolculuk» 
olarak adlandırılan yat güzergâhının en önemli bö
lümündedir. 

Yat turizminin Türkiye'ye yönelmesi Yunanis
tan'ı telaşlandırmıştır. Herhalde (Hükümetimiz, Yu
nanistan'a rahat bir nefes aldırmak, yeni bir zeytin 
dalı uzatmak için Tüirfcevleri Köyüne termik santral 
kurmaktan daha etkili Ibir şey bulamazdı. 

Muğla illinin turizm potansiyeli, Batı'da olduğu 
gibi değerlendirilebilirse, tek hasına ülkemizin pet
rol perelksinmesini karşılayacak turizm geliri getire
bilecek kadar büyüktür. Termik santral bir başka 
yere kurulabilir veya enerji bir başka şekilde elde 
edilebilir; ama Gökova'mın doğal güzelliği tahrip edi
lirse, yeri hiçbir surette doldurulamaz. Önümüzde 
Yatağan Termik Santrali örneği var. Şimdi yeri gel
mişken hemen söylemek lüzumunu hissediyorum; # 

Sayın Balkanın verdiği izahattan anlaşıldığına göre, 
yapılacak yeni termik santral da aynen Yatağan Ter
mik Santralı gibi olacaktır. Yani, bacadan çıkan kü-
kürtdioksit için hiçbir önlem alınmayacaktır ve 
işin en tehlikeli tarafı da burasıdır. 

Sayın milletvekilleri, iki yıl kadar önce bu sant
ralın çevresinde yaptığımız incelemede, komşu Şa
hinler Köyünde tahıl ve susam ürününde yüzde 
50 - 60 verim düşüklüğü görüldüğü, yetiştirilen tü
tünlerin Tekelce teslim alınmadığı, köylülerin TEK'i 
mahkemeye verdikleri ve bilirkişi raporunun, termik 
san'tralı kusurlu bulduğu; Bağcılar KÖ5§i Havdan 
Mahallesinde çamların kuruduğu, tüm meyve ağaç
larının çiçek döneminde etikilendiği, meyvelerin va-

Üçüncü santrala gelince; yani Türkevlerİ'nde ku
rulacak santrala gelince : Bu santral sahile Gökova 
Körfezinin en can alıcı bir noktasına kurulmak is
tenmektedir. işte bu sebepten başta Türkevleri Köyü 
halkı olmak üzere komşu ören halkı, Muğla ili, Muğ
la'nın tüm ilçeleri, Türk basını, Muğla İli ve ilçeleri- ı 
ni görüp tanımış Türk kamuoyu bu santralın geti
receği çevre kirlenmesi nedeniyle olaya karşı çıkmak
tadırlar, Hükümeti bu yanlış kararından vazgeçirme- I 
ye çalışmaktadırlar. Acaba Yatağan Termik Santra
lıyla Yeniköy Termik Santralına karşı çıkmayan ka- I 
muoyu, neden Türkevleri Köyüne kurulacak Kemer-
köy Termik Santralına bu kadar büyük bir duyar
lılık göstererek karşı çıkıyor. Çünkü Türkevleri Kö
yü Türk turizminin kalbi olan Gökova Körfezinde 
bir yerdedir. Memleketimizin en büyük turizm po
tansiyeline yara açacak nitelikte bir olayla karşı kar- I 
siyayız. Bu noktada Muğla İlinin Türk turizm po
tansiyeli hakkında Yüce Meclise kısa bilgi arz etmek 
zaruretini duymaktayım. Birçoğumuz farkında olma- I 
yabiliriz, ama Rize'den İskenderun'a kadar olan bü
tün sahil şeridimizin altıda biri yalnız Muğla llîn-
dedir. Sahili bulunan il sayısı 36 olduğuna göre, Muğ
la İlinin sahil uzunluğu 6 ilin toplamı kadardır. Bu 
olağanüstü durum Muğla ili -sahillerinin bir dantel 
gibi işlenmiş olmasından, birbirinden güzel ve ard ar
da yüzlerce koya sahip bulunmasından kaynaklan
maktadır. Muğla çevresinde turistik yatırım yapma 
girişiminde bulunan yabancılar, gördüğü güzellikler 
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sıfsız 've erken döküldüğü, zeytin veriminde de dü
şüklüğün müşahede edildiği görülmüştür. Buna rağ
men, Hükümetin hatalı olduğu aşikâr olan 'bu konu
da neden İsrar ettiğini anlamak mümkün değildir. 
Acaba olayda (bizim (bilmediğimiz sebepler mi var? 
Konunun çözümü için Sayın 'Bakandan randevu ta
lebinde bulunaraık makamına gittim. Bana, «Kirlen
me olmayacak, bu işi 'ben bilirim» dediler. Ben de, 
«Kirlenme olmayacağından bu kadar eminseniz, ne
den Ibir bilim kuruluna açıklama yaptırmıyorsunuz? 
Mesela Çevre Müsteşarlığı, Ibu işi şu teknolojiyi kul
lanarak yapacağız, kirlenme olmayacak diye bir 
açılklama yapsın, günlerden beri huzursuz olan yöre 
halkı ve kamuoyu böylece rahata kavuşsun» dedim, 
bu çağrıma rağmen maalesef 'bugüne kadar herkesi 
tatmin edecek bir açılklama yapılmamıştır; sadece Sa
yın Bakan ve Başbakan, «Kirlenme olmayacak» de
mişler. ama hiçbir bilim adamı çıkıp da «Kirlen
me olmayacak» dememiştir. Kullanılacak teknoloji 
de şimdiye kadar belirtilmemişti; ancak şimdi öğre
niyoruz ki, Yatağan'daki teknolojinin aynı olup, bu 
tesisi de aynı Polonya firması yapacaktır, işte bu ne
denlerden dolayı olayın Yüce Meclis önüne getiril
mesinde zaruret olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, aslında olayın ardındaki 
gerçek şudur: Kemerfcöy Termik Santralinin inşası
na zamanın Muğla Valisi, Çevre Müsteşarlığı, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve Islkân Ba
kanlığı, Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı; hu
lasa ilgili tüm kuruluşlar karşı çıkmışlardır. Bütün 
bu raporlar kamuoyundan gizlenmektedir, işte Çevre 
Müsteşarlığının Nisan 1984 tarihli raporu burada, 
yanımda; isteyenlere gösterebilirim ve rapor da olum
suzdur. 

Sayın Başbakan ve Sayın Bakan bizim hâlâ sebe
bini bir (türlü anlayamadığımız Ibir gerekçeyle «Ter
mik santral mutlaka Türkievleri Köyüne yapılacaktır» 
diye yüksek düzeyde tavır alınca, olaya karşı çıkan
ların hepsi susmuş veya susmak zorunda kalmışlar
dır. 

Sayın Milletvekilleri, enerji ihtiyacının (bizim için 
önemini hepimiz biliyoruz. Ancak, bir termik sant
ral çevresindeki kömür (bitince - (ki bunun ömrü aşa
ğı yukarı 30 - 40 sene olarak kabul edilmektedir - sant
ral da görevini bitirmiş olacaktır; ama Gökova Kör
fezinin turizm potansiyeli dünya durdukça devam 
edecektir. Bu sebeple körfez tek bir santrala feda 
edilemez,, 

Ayrıca, Türkiye'nin enerji elde etmek için çok 
çeşitli alternatifleri mevcuttur. Enerji elde edilecek su 
potansiyelimizin yüzde 80'i hâlâ durmalktadır. Bu 
santral Yatağan veya Yenitköy'e de kaydırılabilir. Bir 
termik santral için Gökova Körfezi en son akla ge
lecek bir yerdir. Bu gerçâklere rağmen İsrarla bu 
santral Kemerköy'e kurulursa, o zaman bunu yapan
lar için birtakım hukukî ve cezaî sorumluluklar do
ğacaktır. 

Anayasanın 56 ncı maddesinden arkadaşlarım da 
bahsetti. Anayasanın bu maddesini bir kere de ben 
ifade ediyorum': 

«Herkes,-sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığın* (korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşla
rın ödevidir.» 

2872 sayılı Çevre Kanununun, «Çevre Korunma
sına Ait Önlemler ve Yasafc» adli üçüncü bölümünün 
Kirlenme Yasağı madde 8, Çevre korunması madde 9, 
Çevresel etki değerlendirmesi madde 10, işletme izin 
ve haber verme yükümlülüğü madde 11, Denetim 
madde 12, Zararlı kimyasal maddeler madde 13 hü
kümlerine de uyulmamıştır. 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı Yüce 
Meclisin konuya sahip çıkarak, sağlıklı bir Meclis 
Araştırması yapılmasına karar verileceğini ümit ettiği
mi belirtirim. 

Not aldığım birkaç noktaya da bu arada» değin
mek istiyorum. (Baca uzunluğunun fazla olması kir
lenmeyi daha geniş bir alama yaymaktan başka bir 
fayda sağlamaz. Sayın 'Bakanın açıklamasından bu
rada desülfüirizasyon tesisatının da yapılmayacağı 
kesin olarak anlaşılmıştır. Bu sebepten bugün Yata
ğan'da gördüğümüz otSylarm hepsini 2 sene sonra 
Türkevleri Köyünde de göreceğiz. O zaman tekrar 
tabiatıyla konuyu buraya getireceğiz. 

Sayın Gürpınar, lütfen toparlayın efendim. 
İDRİS GÜRPINAR (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim, bitti zaten. 
Ne Yatağan'da, ne Yenifcöy'de, ne de Kemerköy* 

de meteorolojik hiçbir araştırma yapılmamıştır, biz 
o bölgede yaşıyoruz* bunların hiçbirinde meteorolo
jik bir araştırma yapılmadığını gördük. Maalesef, 
Bodrum Meteoroloji istasyonunun verilerine göre 
karar verilmiştir. 

Sayın Bakan çok garip bir olaydan bahsettiler; 
«santralın Türkevleri'ndeiki kaçakçılığı önleyeceğini» 
söylediler. Benim bildiğim kadarıyla Türkevleri *für-
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kiye'nin en medenî yörelerinden biridir, hiçbir ka
çakçılık olayı yoktur. Onun dçin Sayın Bakanın bu 
hususta 'bilgi almalarını rica ediyorum. 

Nihayet olayda önemli bir nokta daha var; ter
mik santral düz bir araziye, uygun bir yere kuru
lacağı yerde, kocaman bir tepenin hafredilmesi mese
lesi ortaya çıkıyor. Zannederim ki, termik santralın 
Türkevleri'ne gelmesinin nedenlerinden biri de bu 
olacaktır; çünkü biliyorsunuz toprak hafriyatı mü
teahhitlere çok para kazandırır. Eğer burada mil
yonlarca metreküp bir tepeyi kaldırıp onun yerine 
santral kurarsak, elbette ki taşeron firma bundan bü
yük kâr sağlayacaktır. 

Sonra, Yatağan ve Yeniköy'de kapalı sistem ter
mik santrallar uygulanmıştır. Sayın Bakan, acaba ne
den Türkevleri'ne gelince kapalı sistemden açık siste
me geçmek zıorunluğunu duydular? Biliyorsunuz, ka
pak sistemlerde su sarfiyatı azdır ve denizden su al
ma zorunluğu da yoktur. 

Son olarak, Sayın Anavatan Partisi Muğla Millet
vekilleri arkadaşlarımı, buradan konu hakkında ko
nuşmaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Önerge sahibi Sayın Mahmud Altunakar... 

.MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, önerge sahibi olarak sayın Muzaffer İl
han arkadaşımız konuşacaktır. 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın Muzaffer. 
Uban, 'buyurun-efendim. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) . 

Süreniz 10 dakikadır Sayın İlhan. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli miSetvekilleri; konuşmama 
başlamadan önce en derin saygılarımı sunarım. 

Gökova Termik Santralı hakkında yapacağım ko
nuşma ne bir siyasî polemik, ne de termik santral-
lara karşı olarak yapılan bir konuşmadır; bunu be

lirtmek isterim. 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin Programında ener

ji politikamız açıktır. Yine Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Temel Esaslar kitabında, tabiî servetler ve ener
ji konusundaki politikamız açıklanmıştır. Her zaman 
için yeraltı kaynaklarımızın eh 'gerçekçi, en iyi şe
kilde ve modern teknolojiye uygun olarak işletilme
sinin yanındayız. Yalnız bu enerji tesislerinin kuru
luşunda yer meselesinin büyük dikkat ve itina ile 
seçilmesi zarurîdir, 

Daha önceki Sayın Ulusu Hükümeti tarafından 
termik santralın yeri isabetli tespit edilmiş, 5 ünite
lik Yeniköy Termik Santralının tüm fizibiliteleri ta
mamlanmış, Milas Yeniköy'e temeli atılmış ve ya
pılmaktadır, Ancak şimdiki Hükümetimiz sudan-se
beplerle termik santralın 2 ünitesini GÖkova Körfe
zine kaydırmıştır. Olay hepimizin bildiği gibi kamu
oyunda ve 'basınımızda büyük tepkilere yol açmış
tır. Ben bu yörenin milletvekili olarak oraları çok 
iyi bildiğim için, «Büyük facia olur» dedim; çünkü 
bu habere inanamamıştım. 

29.10.1984 tarihinde Milliyetçi Demokrasi Partisi 
parlamento heyeti olarak yerinde inceleme yaptık. 
Köye geldiğimizde köylüleri köyün girişinde nöbet 
bekler bulduk; kadınlar dahil. Ancak daha önce o 
köyün yolunu ve suyunu YSE müdürlüğüm dönemin
de yaptırmıştım, beni hemen tanıdılar. «Sayın müdü
rüm sizi ENKA'cılar sandık. Çünkü buraya ENKA 
Holdingin elemanları her gün gelip, «sizi bu köy
den Gökçeada'ya süreceğiz ve sizin hiçbirinizin ev
ladını bu fabrikaya almayacağız diye tedbit ediyor
lar. Istimlaklar yapılmadan köye şantiye kurdular» 
dediler. 

'Bu bakımdan konuyu Yüce Meclisimize getirmiş 
bulunuyoruz. Termik santral Yeniköy'de, sosyal te
sisler, antrepo ve iskele ören'de düşünülmüştür ve 
olaylar şu şekilde gelişmiştir: Bu sosyal -tesisler Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının raporuna 
göre birinci' sınıf tarım arazilerine mesken yapıla
mayacağından; TEK bu sefer buraya antrepo ve is
kele yapmak istemiş, Güllük İskelesinin çürük oldu
ğunu öne sürmüştün Güllük İskelesinin sakat ol

duğu, her an yıkılabileceği İddiasında olanlara Mi
las Ziraat Odasının 3.12.1982 tarihli ve 1982/272 
No. lu yazılı müracaatı üzerine 8.12.1982 tarihli De
nizcilik Bankası Genel Müdürlüğünün 31/6439-31072 
sayılı yazılarıyla Güllük İskelesinin sağlam ve faal 
durumda olduğunu belirleyen rapor sunulunca, is
kelenin yapımı yerine 6118 sayılı Limanlar Yasasına, 
göre, nerede iskele yapılacaksa Ulaştırma Bakanlı
ğından ön izin alınması gerekirken, ön izin alınma
dığı, Yeniköy Termik Santralı için gereken 125 bin 
ton malzeme için Güllük İskelesinin yeterli olduğu, 
yeni liman yapımı için sondajın 6 aylık süreyi aşa
cağı, islkeleyi koruyacak mendirek ve iskelenin de 2 
yılda 'tamamlanacağı, antrepo için de 6 aylık gecikme 
olmazsa toplam 3 yıllık çalışma sonunda bitebilece
ği; 1982 birim fiyatlarına göre, iskele için 2 milyar, 
antrepo ve depolar için 1 milyar olmak üzere top-
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lam 3 milyar, Yeniköy - İskele arasındaki 20 Km. 
yol için 5 milyar liralık: bir masraf gerektiğinin uz
manlarca açıklanmasından sonra yapımından vazge
çilmiştir. 

Böylece, bütçe imkânına dayanmayan hayalî ya
tırımlarla maksatlı konu yaratmak isteyen ve Ener
ji ve Tabiî Kaynakar Bakanlığına tatil sitesi kazan
dırmak amacı güden-'bu çalışmaları bu defa «Termik 
santralı yapımı» diye reddedilen Türkevleri Köyünün 
arazisi üzerine 5X210t=ılO50 megavatlık Yeniköy 
Termik Santralinin 2 ünitesini «Kemerden Termik 
Santralı» adı altında Türkevleri Köyü, Gökova Kör
fezine yapmak istemektedirler. Bu yapım bir vahşet
tir. Mavi Gök, Mavi Deniz, Mavi Kara olarak bili
nen, Mavi Tur yolculuğunun Bodrum, Marmaris ara
sındaki gümüşgerdanlığı, tarihî Germe Koyunda, ta
rihî Karabos şehrinin sit alanı olarak kabul edilip, 
Ören'de tarihî yapıların üzerinden kaldırılması, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Muğla iskân 
Müdürlüğünce yer arandığı halde, 5 hin dönümlük 
bir alanın termik santral adı altında istimlaki tama
men bir oyundan ibarettir. 

Yeniköy Termik Santrali için 1 800 dönüm arsa 
istimlak edilmiş, 2X210 megavat Kemerdere santralı 
için ise 5 bin dönüm arazi istimlaki yapılmaktadır. 

Başta da belirttiğim gibi, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi olarak, «Temel Esaslar» adlı kitabımızda da 
açıkça belirtildiği gibi, memleketimizin enerji ihtiya
cının karşılanması yeraltı kaynaklarımızın değerlen
dirilmesi, dışarıdan enerji alınmaması görüşünün sa
vunucusuyuz. Gayemiz, Gökova Körfezinin elden çıik-
mamasıdır. İlk temeli atılan ve 5 ünite olan Yeni
köy Termik Santralının yap-ıknası veya kömür re
zervi bulunan Hüsamlar Köyü mevkiine kaydırılma
sı, kömürocağı ile Gökova arasında 18 kilometre 
mesafeden kömürün taşınması ve tekrar cüruf ve kü
lün ıgeriye getirilmesi yerine, denizden suyun terfih 
ettirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Ter
mik santralın 1990 yıllarında üretime geçeceği be
lirtildiğine göre, aynı yörede Devlet Su Işlerince 
Milas - Geyik barajının yapımı planlanmış bulun
maktadır. Soğutma suyunun bu 'barajdan temini ile 
Gökova'nın kurtarılması en doğru yol olacaktır. 
Zaten Yatağan çevresinin düşük kalorili linyit re
zervinin tümünün 20 yılda tükeneceği belirtildiğine 
göre, tahmin edildiğine göre; 1 5 - 2 0 yıl sonra do
ğal yapısı çökmüş bir Gökova'yı yeniden nasıl yara-
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tacağız? Dünyanın en zengin doğal güzelliklerine 
sahip olan ülkemiz topraklarını, «çevre korumacılığı 
bizim için lükstür» diyen Hükümet ^etkililerine kar
şı korumak, gelecek kuşakların sağlığı bakımından 
ulusal bir görevimizdir. 

Gökova'nın korunmasında; sağduyu ile başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimi
zin ve Hükümetin doğa güzelliklerimizin korunma
sı hususunda daha duyarlı olmasını, konuya gereken 
önemi vermesini, geri dönüşü olmayan yola gitme
den dönmelerini dilemekteyiz. 

Efendim, şimdi de Sayın Bakanımızın ibize ver
miş olduğu uzaklık rakamlarından bahsedeceğim. 

Sayın Bakanımız, fabrikanın Tüırkevleri'nden 1,5 
kilometre uzaklıkta kurulacağını söyledi. Türkevleri 
ile yani denizle dağın arası 500 metredir. Ancak, ar
dada büyük dağlar vardır. Bu büyük dağlar kaldı
rılarak batalklığın kurutulacağım ve fabrikanın bura
ya yapılacağını» söylemektedir Sayın Bakan. Biliyor
sunuz inşaatçılıkta en kârlı kalem de hafriyattır. 

Arkadaşlar, Sayın Balkanımızın göstermiş olduğu 
resimde santral ve ormanların yan yana olduğun
dan bahsedilmektedir. Verilen standartlara göre, 
Gökova'ya yapılacak santral da Yatağan'ın aynı ola
cağından, Yatağan'a 6 kilometre uzaklıktaki çam 
ağaçlarının tepeden kuruduğunu, Saym Bakanımızın 
gidip görmesini isterim. Aynı zamanda Yatağan Ter
mik Santralı çevresindeki köylerde hiç meyve olma
maktadır. Çünikü biliyorsunuz ağaçlar tozlaşma ile 
meyve vermektedir, ancak ıgökten inen kirli hava 
ve gazların tesiriyle bunlar meyve verememektedir. 
Tekel tarafından köylünün tütünleri alınmamıştır. 
Aynı olaylar Gökova'da da meydana gelecektir. Sa
yın Bakanımızın bunu da tahkik etmesini istiyorum. 

Sayın Bakanımızın bahsetmiş olduğu filtrasyon 
işinin keşif bedeli de ihalenin içinde var mıdır? Her 
şeyin bir bedeli vardır; bu kirlenmeye karşı tesisin 
bedeli nedir? Bu, Meclis Araştırması ile ortaya çı
kacaktır. 

Biliyorsunuz, Amerika'da Los Angeles şehrinin 
suyu yüzlerce kilometre uzaktan gelmektedir. Niçin 
18 kilometre uzaklıkta olan Hüsamlar Köyündeki re
zervin yanına denizden suyu pompalıyamıyoruz? Biz 
bundan aciz miyiz? 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. I 
Meclis Araştırması önergeleri üzerindeki görüşme- I 

ler tamamlanmıştır. I 
Şimdi, önergeleri oylarınıza sunacağım. Oylama j 

işaret oyu ile yapılacaktır. I 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeyi ka- I 

bul edenler... I 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI l 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nunt Hü
kümete intikal-eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın cevabı (6/147) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına -
geçiyoruz. ' » 

Birinci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Sabit 
Batumlu'nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dos
yalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. I 

vSayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Ben cevap vereceğim efendim. I 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Başbakan Sayın I 

Turgut Özal tarafından cevaplandırılmasının temini- ı 
ni yüksek makamlarından arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

istanbul 

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası Hükümetin elinde 
birikmiş ne kadar yolsuzluk ve suiistimal dosyalan I 
vardır? Hükümete intikal etmiş kaçakçılık dosyaları 
miktarı ne kadardır ve bu işlere karışanların isim lis
telerinin Hükümetçe açıklanmasını talep ediyorum. 

Hükümet Kaçakçılık Kanununda değişiklik' yap
mayı düşünmekte midir? Böyle bir hazırlık varsa ne- I 
den ve kimler için yapılmaktadır? I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; istanbul Mil
letvekili Sayın Batumlu'nun sorularını Başbakan adı
na cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 
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ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
kadar güveniyorsanız, siz de olumlu oy kullanın, tar
tışalım, doğruyu öyle takdir edelim Sayın Başbaka
nım. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önerge, kabul edilmemiştir. 
(Alkışlar). 

VE CEVAPLAR 

Hükümete 1 687 adedi 12 Eylül 1980 öncesinde, 
2 725 adedi 12 Eylül 1980 sonrasında olmak üzere, 
4 412 adet yolsuzluk ve suiistimal dosyası intikal et
miştir. Bunların yüzde 90'ının işlemlerinin tamamlan
dığı ve geri kalanlarının da işlemleri bittiği zaman 
süratle yargı organlarına gönderileceği, kayıtların tes
pitinden anlaşılmıştır. 

1 Ocak 1977 tarihinden 12 Eylül 1980 tarihine 
kadar hükümetlere intikal eden kaçakçılık dosyaları 
sayısı 34 734'tür. Bunlardan keza yüzde 91'i yargt 
mercilerince sonuçlandırılmıştır. 

1981, 1982 ve 1983 yıllarında Hükümete intikal 
eden kaçakçılık dosyalarının mevcudu da 24 500'dür. 
Bunlardan, da yaklaşık yüzde 98'i yargı mercilerince 
sonuçlandırılmıştır. Yalnız 1982 ve 1983 yıllarında 
açılmış kaçakçılık davalarındaki sanık sayısı 27 058' 
dir. Bu işlere karışanların isimlerinin açıklanması ge
rek sayı, gerekse soruşturma ve yargılamanın emni
yeti bakımından mahzurlu bulunmaktadır. 

Hükümet, bütün diğer konularda olduğu gibi, 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun günün şartlarına uygunluğunu araştırıp değer
lendirme konusunda da bir çalışma içerisindedir. Bu 
gibi çalışmalar, kişiler hedef alınarak değil, olaylar 
ve uygulamadaki tecrübeler göz önünde bulundurula
rak, Hükümet Programı doğrultusunda yasal düzen
lemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Ayrıca, içişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 
Kaçakçılık istihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Ku
rulu Başkanlığına 21.5.1982 tarihinden itibaren açı
lan kaçakçılık davaları ve sonuçları, istenilen bilgi
lerle birlikte Adalet Bakanlığınca bildirilmektedir. 
1984 yılına ait istatistik! bilgiler henüz tasnif edilme
diğinden bu konuda kesin bir rakam verilmesi müm
kün olamamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın Batumlu, görüşmek ister misiniz? 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Müsaadenizle 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Hükümete aylarca önce sun
muş olduğum sözlü soru önergemin cevaplandırılma
sı sırası ancak bugün gelmiş oldu. Sayın Devlet Ba
kanımıza, vermiş oldukları cevaplar için teşekkür ede
rim. Ancak, önergemin cevaplandırılması gereken 
noktaları, tamamen yuvarlak cümlelerle geçiştirilmiş, 
detayına inilmemiştir. 

Gönül, Sayın Bakanımızın, bugün Devletin elin
deki soruşturma ve kaçakçılık dosyalarıyla ilgili ra
kamları verdikten sonra, adliyeye intikal etmeyenle
rin sonuçlarının ne olduğunu ve Devletin temeline 
dinamit koyan bu kaçakçıların büyük kısmını, bü
yüklük nedenlerini bu kürsüden Yüce Meclise aktar
masını arzu ederdi. Bunların hepsi kapalı geçildi. 
Bunlar kapandıkça kaçakçılık olayları devam edecek
tir. 

Sayın Hükümetimiz en azından açıklanmasında 
sakınca olmayanları Yüce Meclise açıklamış olsaydı, 
belki bundan utanç duyanlar, kaçakçılık olaylarından 
asgarî de olsa kaçınanlar olurdu. 

Kaçakçilık olaylarında asıl büyük hedefleri teşkil 
eden bazı firma ve kişiler için sanıyorum ki yeni bir 
kanun getirilmektedir ve bunların cezaları paraya 
çevrilerek böylece affedilmeleri düşünülmektedir. Hü
kümetin böyle bir tasarıyla ilgili herhangi bir hazırlık 
yapıp yapmadığını da Sayın Bakanımızın burada açık
lamasını arzu ederdim. Onun da üstü kapalı geçildi. 

Yıllardır devam eden kaçakçılık dosyalarını be
nim kadar, hatta benden daha iyi bilen sizler de var
sınız, ama bunlardan hiç değilse üç, beş firma orta
ya konmalıydı. Bu suretle bu milletin kaderi ile baş 
başa kalmaması sağlanır ve bu tür oyunların oynan
masının biraz da olsa önüne geçilirdi. 

Yalnız gümrüklerde değil, Devletin bünyesinde de 
yapılan bir sürü suiistimaller vardır. Biz gümrük ka
pılarından kanunsuz geçirilen şeylerin kaçakçılık ol
duğunu zannediyoruz. Hayır arkadaşlar, yalnız güm
rük kapılarında kaçakçılık yapılıyor diye bir iddiam 
yok. Gümrük kapılarında böylesine büyük kaçakçı
lık olayları var olduğu gibi, ayrıca iç bünyemizde, 
Devletimizin ve ülkemizin önemli birçok meseleleri 
üzerinde de yapılan suiistimaller vardır, büyük olay
lar vardır, biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. 

Hükümete yöneltmiş olduğum bu soru aylardan 
beri gündemde durmaktadır, zaman zaman sizlerin 
de dikkatini çekmiştir. «Hâlâ sizin sorunuz mu var?» 
diye soran arkadaşlarım vardır. İşte ben de bunlar
dan sıkılarak üç, beş tane sorumu geriye çekmiştim; 
ancak çok önemli olan bu kaçakçılıkla ilgili sorumu 
gündemde bırakmak zorunda kaldım. Bugün çok kı
sa ve yuvarlak kelimelerle verilen cevabı sizler gibi 
ben de dinlemiş oldum, fakat soruma gerekli ceva
bın verilmemiş olduğunu huzurlarınızda tekrar ede
rek, yine de Sayın Devlet Bakanımıza teşekkür edi
yorum. Her nedense Hükümet, bu konuyu bu kürsü
ye getirmekten kaçınmıştır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıiralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne gi
bi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı 
olaylar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ural buradalar mı? Yok, 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye

minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Zonguldak Milletve
kili İsa Vardal'ın, sorusu vardır; izinli olması nede
niyle ertelenmiştir. 

4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Rize Milletvekili 
Turgut Halit Kunter'in, çay üreticilerinin sorunları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Kunter buradalar rnı? Buradalar, 
Sayın Bakan soruyu cevaplandıracak mısınız efen

dim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bir hafta 
mehil istiyorum. 

BAŞKAN — Bir hafta mehil verilmiştir efendim. 
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5. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ınt mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, sorusu üç hafta mehil alındığından 
ertelenmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, A.B.D. Büyükelçimizin söylediği iddia edilen 
bir beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/211) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir beyanatına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu buradalar mı efendüm? Bura
da. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Bakan olmadığından ertelenmiştir, 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/412) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Ordu Milletvekilli Bah
riye Üçok'un, köy öğretmenlerinin mahrumiyet zam
mına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Üçok buradalar mı? Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bakan olmadığından ertelenmiştir. 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdurrezak Ceylan'ın, Türkiye Elektrik Kuru
munun enerji nakil hatlarında kullanacağı ağaç direk 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Abdurrezak Ceylan buradalar mı 
efendim? Burada. 

Sayın Bakan?., Yok, 
Bakan olmaması nedeniyle ertelenmiştir. 

21 . 11 . 1984 O : 1 

9. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, İşçi çı
karılmasının serbest bırakılması nedeniyle çalışanların 
mağduriyetlerinin önlenmesi için /tedbir alınıp alın
madığına ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/216) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada bulunan istanbul Mil
letvekili Bilâl Şişman'ın, işçi çıkarılmasının serbest bı
rakılması nedeniyle çalışanların mağduriyetlerinin ön
lenmesi için tedbir alınıp alınmadığına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Bilâl Şişman buradalar fnı efendim? Bura
da. 

Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
ilgilerinize arz ederim. 

Bilâl Şişman 
istanbul 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işçi çı
karılmasının serbest bırakılması üzerine basma şu kı
sa beyanatta bulundu: «işte Demokrasi budur.» 

Demokrasi tek taraflı hakların kullanılabildiği bir 
rejim değildir. Bu nedenle Sayın Bakan demokratik 
kurallarla çalışanların mağduriyetlerini önleyecek ön
lemler almış mıdır, almış ise bu tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce- Meclisin değerli üyeleri; istanbul Milletvekili 
Sayın Bilâl Şişman'ın sözlü soru önergesine cevap 
vermek için huzurunuzdayım. Yalnız sözlerimin he
men başında Sayın arkadaşımın sorusundaki bir yan
lışlığı düzeltmek istiyorum. Diyorlar ki: «Sayın Ba
kan işçi çıkartılmasının serbest bırakılması üzerine 
demokratik kurallarla çalışanların mağduriyetini ön
leyecek önlemler almış mıdır; almış ise bu tedbirler 
nelerdir?» Bu cümledeki «işçi çıkarılmasının serbest 
bırakılması» ifadesi herhalde bir yanlışlıkla yazılmış 
olsa gerek; böyle bir olay yoktur. Bilindiği üzere, bel
li sebeplerin tahakkuku dışında işçinin işten çıkartıl
ması olayı 14 Eylül 1980 tarihinde Millî Güvenlik 
Konseyinin 3 No. İu Kararı ve 15 No. lu bildirisiyle 
yasaklanmıştı; bu yasak kaldırılmıştır. O bakımdan 
böyle bir düzeltmeyi yapmak istedim. 
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Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu yasak
lama ile olağanüstü bir dönemin yine olağanüstü bir 
tedbirinden bahsedilmiştir. Günün şartları içinde bü
tün sendikal faaliyetler askıya alındığından işçilerin 
sahipsiz kalmasını önlemek ve ortaya çıkabilecek ba
zı mahzurların meydana gelmesine mani olmak için 
bu karar gaye edinilerek alınmıştı. Demokratik sis
temin işlerlik kazanmasıyla birlikte hür sendikacılık 
ve serbest toplu pazarük imkânı da ortaya çıktığın
dan normal dönemlerde olağanüstü tedbirlerin deva
mını beklemek elbette mümkün değildir. 

Diğer taraftan 3008 sayılı îş Kanununun varlı
ğından günümüze kadar devam .eden hukukî düzen
lemede bugün bir değişiklik yapılmış değildir. Ola
ğan hukuk kuralları gündemdedir ve bunlara bir mü
dahalede bulunmak için de herhangi bir sebep mev
cut değildir. Mevcut hukukî düzenleme 1475 sayılı 
Kanunun 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24 ve 27 nci madde
leriyle zaten belli bir disiplin altına alınmış bulundu
ğundan başkaca bir idarî tedbire ihtiyaç bulunduğu 
kanaatinde değilim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bilâl Şişman; buyurunuz efendim. 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanına atfettiğim soru üzerine ve
rilmiş olan cevapların beni tatmin etmediği gibi, ken
disini de tatmin ettiğini zannetmiyorum. 

Sayın Bakan, hukuk kurallarının işlemeye başla
mış olması nedeniyle, me\cut 1475 sayılı Kanundan 
söz etmektedir. Dikkat edilirse, işçi çıkarılma yasağı, 
.çalışanların istenildiği gibi sokağa bırakılmasını önle
mek için alınmış bîr karardır. Demek, ihtiyaç hisse
dildiği zaman bu tip kararların zayıfları koruma ba
kımından alınmasında yarar vardır. 

Bugün Bakanın bahsettiği, hukuk kurallarının iş
lemeye başladığı ve bunun da demokrasi! olduğu id
diasına katılmak mümkün değildir. Şöyle ki, demok
rasi tek taraflı işleyen bir, mekanizma olmamıştır, 
bundan sonra da olmayacaktır. Demokrasi, işverenin 
işçileri rahatlıkla çıkarmasını sağlıyorsa ve işçilerin, 
«Biz de işvereni beğenmiyoruz; beğenmediğimiz işve
renin işyerinden ayrılırız» demesine mani olacaksın 
diyorsa; bu da demokrasiyle i bağdaşır bir durum de
ğildir. 

Biz iddia ile söylüyoruz, 1936 'senesinden beri ge
len İş Kanunundaki bazı hükümlerin, bugün doğru 
olduğuna inanmıyorum zaten. Şöyle ki, mademki bir 
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işveren yanında çalıştırdığı bir insanı beğenmiyor, 
istediği zaman kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemek 
suretiyle çıkarabiliyorsa, aynı yerde çalışan bjr işçi 
de beğenmediği işverenden belli koşullarla hak ettiği 
kıdem tazminatını almak suretiyle iş akdini feshede
rek işten ayrılabilme hakkına sahip olmalıdır. İşte 
o zaman gerçekten hukuk kuralları işliyor demektir. 
Bugün bu işlemiyor. 

Maalesef, bence büyük bir talihsizlik, «İşte de
mokrasi budur» deyimi bana bir şeyi hatırlattı. As
kerlikte kumandan erleri şuraya dizip imtihan ediyor. 
Mehmet'in yanına geliyor, «Mehmet vatan nedir?» 
diyor. «Vatan benim ananıdır komutanım» diyor. 
Hemen yanındaki Ahmet'e toruyor : «Ahmet vatan 
ne demektir? «Vatan Mehmet'in anasıdır» diyor. 

Türkiye'de yeni bir deonîkrasi terimi yerleşecek 
'bundan sonra. Demokrasi nedir dediklerinde, işveren
lerin işçileri istediği an kapının önüne koyabilmesi 
rejimidir diyeceklerdir. Bu talihsiz bir beyandır, böy
le bir demokrasiye inanmak mümkün değildir. Hele 
hele sosyal devlet ilkesini benimsemiş bir Anaya
sada, zayıfların mutlak korunması lazım geldiği bir 
yerde, lişverehbrin istediği gibi para vermek suretiyle 
insanların işlerine son vermelerinin demokrasi ile 
bağdaşır bir tarafının olması mümkün değildir. 

Yine bugünkü gazetede Sayın Kalemli'nin- bir be
yanını daha okudum, «Grev yolu arzu edenlere aç*k 
olduğu gibi, lokavt da mevcuttur» diyor. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Anayasa gereği. 
BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Anayasa gereği 

evet. 
Şimdi yine bir şey söyleyeceğim. Sıcak bir yaz gü

nü Yahudi yelpaze satıyor. Kadın bunalmış, çok gü
zel yelpazeler var, serinlemek için bir yelpaze alıyor. 
Kullanmaya başlıyor, yelpaze 15 dakika sonra bozu
luyor ve geriye geliyor. Diyor ki : «Nasıl olur bu ka
dar kuvvetli, bu kadar iyi dediğin yelpaze bozuldu, 
bunu geri alacaksın» Satıcı, «Nasıl kullandın hanım
efendi bu yelpazeyi?» diyor, «Nasıl kullanacağım, 
salladım, kullandım» diyor. «Yoo yanlışın var, yel
pazeyi böyle tutacaksın, başım sallayacaksın, öyle 
allanacaksın, yanlış kullandığın için yelpaze bozul
du» diyor. 

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz duru
mun idraki içerisindeyim. Bugün sendikaların elin
de gerçekten işçjyi koruyabilecek haklar olsaydı, ben 
Sayın Bakanın düşüncesine aynen katılırdım. Örne-

I ğin; bir menfaat grevi, bir hak grevi olsaydı bugün 
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hiçbir işveren kalay kolay işyerinden işçisini çıkara- I 
mazdı. Bunlar olmadığı içindir ki, bugün sendikalar 
gereğince üyelerini koruma imkânından yoksundur. 
işte demokrasinin gerçek manada işlediğine bu sebep
le de inanmıyorum. Eğer sendikalar gerçekte kuvvet
li olsalardı bu kanunlara lüzum yok, çünkü işçiyi j 
koruyacak olan sendikadır. İşvereni koruyacak olan I 
kimdir? Kendi sermayesidir. Bu imkâna sahip olduk- I 
lan müddetçe ve onlar da demokrasiyi para ile iş- I 
İlettikleri takdirde işverenlerimizin her gün işçilerini I 
kapı önüne bıraktıklarını görmek mümkün olacaktır. I 

Diğer bir husus, günümüzde giderek işsizlik soru- I 
nu büyük boyutlara ulaşmış iken, hâlâ mevcut işçi- I 
leri işsiz bırakmak gibi bir düşünceyi kabul etmek de I 
herhalde doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın. Şişman, süreniz tamamlandı, I 
lütfen bağlayın efendim. I 

BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Bağlıyorum efen- I 
dim. I 

Devletin ve hele hele Çalışma Bakanlığının birinci 
derecede sorumluluğu, çalışanların içine biraz inip I 
onları biraz daha yakından tanımasıdır. Dileğim, ka- I 
pı önlerinde her gün çoğalan işçileri görmek değil, I 
kapı önünde bekleyen insanların içeriye alınmasını I 
sağlayacak ortamın yaratılmasıdır, J 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, I 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada- I 
Ut Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemlimizin kanun tasarı ve tek- ı 
lifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına ge
çiyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, saat 19.00'a 7 dakika var. 

İBAŞKA'N — 7 dakika sonra kapatırız Sayın Ba-
yezit. 

Gündemin 1 inci sırasındaki kanun teklifinin Ko
misyona verilen maddeleri henüz Komisyondan • gel
memiştir. Bu sebeple bunu geçiyoruz. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilâl Şiş
man. 

10. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çatışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/217) 

İBAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasında Anka
ra Milletvekili İsmail Saru'han'ın, İhtira Beratı Kanu
nunun değiştirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın İsmail Saruıhan?.. Burada., 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

11. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

©AŞKAN — 1 1 inci sırada İzmir Milletvekili 
Rüştü Sardağ'ın sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 
Sayın Rüştü Şardağ izinli bulunduğundan sözlü soru 
önergesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

2. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sa
yısı : 168) (1) 

İBAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki tasarı
nın görüşmelerine geçiyoruz. 

2 nci sırada, Sulama Alanlarında Arazi Düzen
lenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı 
vardır. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu?.. Bu
rada. 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup 

okunmamasını [oylarınıza sunacağım : Raporun 'okun
masını kabul edenler... Okunmasını kabul etmeyenler... 

IMÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usu
le aykırıdır Sayın Başkan, oylama sırasında yoklama 
istenemez, size «Tehir ettirin» dedik efendim. 
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(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamaya geç
tik, ekseriyet de vardır, 134 kişiden fazlayız. 

Raporun okunmamasına karar verilmiştir efen
dim; teşekkür ederim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ {Muğla) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
Komisyon Başkanı söz almıştır, Komisyon Başka

nının sözünü bitirmesine kadar çalışma süresinin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

TARİM, ORMAN VE KÖY İSLERİ KOMİS
YONU BAŞKAİNI AHMET ALTINTAŞ ^Muğla) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Ta
rım Reformu Kanunu Tasarısı Yüce Meclisin hu
zuruna gelmiştir. Bu Kanun tasarısının geçirdiği saf
haları, Anayasanın emredici hükümlerini, tasarının 
amacı ve uygulama şekillerini sizlere arz etmek is
tiyorum. 

1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
adıyla bir kanun çıkmıştır. Bu Kanun 1945-1975 ara
sında 6 700 köyde 400 bin çiftçiye 32 milyon dönüm 
arazi dağıtmıştır. Yalnız, araziler çok küçük parça
lara bölündüğü için, 25-30 dönüm gibi, bunlar bir 
fayda getireceği yerde, birçok problemleri' de peşin
de getirmiştir. 

1961 Anayasasından, sonra bu konuda bir çalış
ma olmamış, 1972 yılında 1617 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu ön Tedbirler Kanunu çıkarılmış, 1973 
yılında 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu çıkmışa 1973 yılından 1978 yılına kadar 5 sene 
uygulamada kalmış, nihayet 10 Mayıs 1978 tarihin
de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
Bununla da 1 423 aileden 693 987 dönüm arazi ka
mulaştırılmış, ayrıca Hazine adına da 1 213 314 dönüm 
arazi tespit edilmiştir. Bu Kanunun uygulaması için
de 1 175 çiftçi ailesine 176 548 dönüm arazi dağı
tılmıştır. Bundan sonra, Anayasanın iptal kararın
dan sonra, bu Kanun askıda kalmıştır. 12 Eylülden 
sonra hazırlanan iki tasarı da kanunlaşamamıştır. 

Şimdi Hükümetimizin hazırladığı Sulama Alanla
rında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanun Tasarısı Komisyonumuzda çok ciddî bir şe
kilde çalışılmak suretiyle huzurlarınıza getirilmiştir. 

Anayasa bu konuda ne demektedir? Anayasanın 
44 üncü maddesi Devlete bir görev vermektedir. Şöy

le : «Toprağın verimli olarak işletilmesini korumak 
ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi
likle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla ge
rekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım 
bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tes
pit edebilir.» 

Değerli milletvekilleri, toprak sağlanması amacıy
la üretimin düşürülememesi, ormanların küçültülme-
mesi, diğer toprakların daraltıhnaması ve yeraltı ser
vetlerinin azaltılmaması da anailketer halinde veril
miştir. 

Yine Anayasa gereğince dağıtılan toprakların bö-
lünemeyeceği, başkalarına devredilemeyeceği, ancak 
mirasçılar tarafından işletilebileceği husualan bir hük
me bağlanmış bulunmakltadır. 

Anayasamızın 45 inci maddesi, tarım alanları ile 
çayır ve meraları amaç dışı bırakmıştır. 

Anayasamızın 46 ncı maddesi de, kamu yararı 
olan hallerde kamulaştırmanın şekillerini izah etmek
tedir, 

Anayasamızın 171 inci maddesi, üretimi artırmak 
için kooperatifçiliğin nasıl geliştirileceği üzerine hü
küm vazetmiştir. 

Anayasamızın 169 ve 170 inci maddeleri de or
man sayılan yerleri sınırlamış, bunların bazı şartlar 
dışında daralülamayacağı, küçültülemeyeceği hükmü
nü getirmiştir. 

Anayasamızın bu amir hükümlerinden güç alarak 
bu tasarı hazırlanmıştır. Neler getirmektedir : Sula
ma alanlarında ve Bakanlar Kurulunca gerekli gö
rülen diğer alanlarda toprağın verimli bir şekilde iş
letilmesini, birim alandan azamî ekonomik verimin 
alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılma
sını, tarım ürünlerinin değerlendirilmesini, istihdam 
imkânlarının artırılmasını; yeterli • toprağı bulunma
yan veya topraksız çiftçilere tarım arazisi verilmesi
ni, parçalanan tarım topraklarının imkânlar nispetin
de birleştirilerek ve genişletilerek taplulaştırümasmı; 
yeni yerleşim yeri kurulmasını, zorunluluk halinde 
tarım arazisinin diğer amaçlara da tahsisini ve millî 
güvenlik nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasını he
def almaktadır. 

, Uygulama alanı olarak, (Bakanlar Kurulunun Dev
letin hüküm ve tasarufu altındaki arazileri ve kamu-
taştırüacak arazileri Bakanlar Kurulunca sınırı çizi
lerek belli uygulama alanlarında yürütmekle kanun 
görevli kılınmıştır,, Bu tasarrufa geçecek arazileri, 
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Devlete ait olup, kamu hizmetlerine tahsis edilme
yen arazi, gerçek veya özel ıhukük tüzelkişileri mül
kiyetinde kamulaştırılan arazilerdir. 

Kamulaştırmada bağ, bahçe, ağaçlık ve örnek iş
letmeler kamulaştırma dışı bırakılmıştır. Tarım top
raklarında kamulaştırma nasıl olacaktır? 

Değerli üyeler, 1984 yılı toptan eşya fiyatları 
endeksine göre, yılda 1 milyon lira tarım işletme
lerinden gelir getiren bir sistem esas alınmıştır. Top
rağın vasfına, iklim şaftlarına, bölge özelliklerine gö
re 1 milyondan aşağı olmamak üzeredir bu miktar. 
Buna göre, arazinin genişliği tespit edilecektir ve 'bu 
Bakanlar Kurulunca ilan edilecektir. 'Bunun 10 katı 
salhibine bırakılacak, 10 katımdan dışarısı kamulaş
tırmaya esas "alınacaktır. Bakanlar Kurulu lüzum gör
düğü hal ve yerlerde bu 10 katın yüzde 50'sine kadar 
artırma yetkisine sahip bulunmaktadır. Kamulaştır
mada 'bedel tespitini 5 kişilik bir komisyon yapacak 
ve bu komisyonun 3 kişisi Tarım Orman ve Köy iş
leri Bakanlığından, 2 kişisi de mahallin en büyük 
mülkî amirinin tensip edeceği ve görevlendireceği 
olmak üzere, 5 kişiden ibaret olacaktır. Buna ait 
tafsilat, çıkarılacak bir yönetmelikle ayrıntılarıyla 
bildirilecektir. 

Salhibine * bırakılacak arazi, kendisinin tercih ede
ceği 'bir kısımdan olacak; ancak bu arazi sahibi di
ğer kamulaştırılan arazideki üretim yükseltilmesi ve
ya planlaması çalışmalarının bütünlüğü ''bozulmadan 
veya dağıtım esprisi kaybolmadan tercih hakkını kul
lanmaya sahip olacaktır. 

«Toplulaştırma» diye de bir anailkemiz var. Bu 
da çok parçalanmış, üretimden düşmüş ve küçük kü
çük kalmış arazileri genişletmek ve toplulaştırmakta 
kullanılacak, memleket ve Devlet üretimine dalha 
faydalı hale getirilmesine yardımcı olacak ve bun
lara kredi verilecektir. 

Uygulayıcı kurula geçen arazi, yani hem Devlet
ten, 'hem de kamulaştırmak suretiyle toprağı olma
yanlara dağıtılacak, kiraya verilebilecek, iskân pro
jesi uygulanmak suretiyle yerleşim yeri yapılacak ve 
toplulaştırmada kullanılabilecektir. 

'Dağıtılacak arazinin borçlanması rayiç bedel üze
rinden yapılacak ve her üretim bölgesindeki hasat 
durumu da dikkate alınmak suretiyle 10 eşit tak'sit-
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te ödenmesi şeklinde olacaktır. 3 yıl hiçbir gerek
çesi ve rapor ile hastalık ve askerlik gibi mazereti 
olmayanlardan bu alan geri istirdat edilebilecektir. 

(Miras yolu ile kalan arazilerde, 6 ay içinde mi
rasçılar bir çare bulup, işletme tedbirleri almadık
ları takdirde, Devlet buna müdahale etmek suretiy
le işletmeciliği yapabilecek tedbirleri alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kamulaştırma ve sulama 
projeleri uygulanacak yerlerde çalışmalara başlandığı 
sırada her türlü temlik hakkı durdurulacak, tapuya 
bu suretle şerh verilecektir; ancak bu ısüre 5 seneyi 
tecavüz etmeyecektir. 

lAırazisini satmak isteyenler 60 gün içinde ilgili 
kuruluşa müracaat etmek suretiyle izin alma hakkına 
sahip olacaktır. Böyle yerlerin kadastrosu öncelikle 
yapılacak ve bunu kiralayanlara aynî kredi ve nakdî 
yardım yapılacaktır. 

Ya'bancı uyruklu araziler de "Bakanlar Kurulunun 
kararı ile kamulaştlnlabileeektir; ancak bu kamulaş
tırmada ilgili devletlerle mütekabiliyet esası hâkim 
olaca'k'tıır. 

Tarım dışı arazi kullanılmayacak, bu zorunluluk 
Millî güvenlik gibi, memleketin millî santiarım ön pla
na getirdiği hallerde buna Bakanlar Kurulu karar 
verebilecektir ve bunu uygulamak için bir fon ihdas 
edilecektir.. Gerek gelirleriyle gerekse giderleriyle bü
tün girdileri ve çıktıları bu fonla yürütülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen önemli bir madde
ye göre, Devlet aleyhine bölücü, tahrik edici, siyasî 
ve ideolojik amaçlı suç işlemiş alanlara toprak dağı
tımı sırasında yer verilmeyeceği gibi, yer verilmiş 
olanlar da varsa, onlardan alınacaktır. , 

Diğer bir konu; Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu gereğince kendilerine 25 sene vade ile hiç kimse
ye ısatılmad'an, devredilmeden, kiraya verilmeden, ken
disi bizzat çiftçilik yapmak suretiyle kullanımlarına 
bırakılmış olan araziler daha önce eğer başkalarına 
devredilmiş, kiralanmış, satılmış ise, bunlar hakkın
da dava ikame ediliyor idi; bu Kanun tasarısına ko
nan bir geçici madde ile de, açılmış olan davalar 
düşecek ve dolayısıyla gerek adliyede, gerekse vatan
daşlar arasında büyük bir huzursuzluğa meydan ve
ren ve esasen çok küçük parçalara ayrılmak sure-
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tiyle bugünkü tarım tekniğimden tamamen uzak bir 
çalışma, ilkel bir çalışmaya girmiş olan bu küçük 
parçalar sahiplerine bırakılmak suretiyle bunların 
toplulaştırılması, birleştkilmesi yoluna gidilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu geç saatte zamanınızı 
aldım. Ben size kısacık kanun tasarısının anailkele-
ri yönünden bilgi sundum. Beni dinlediğiniz için he
pinize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'in, 
Toplu Konut Fonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/224) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplu Konut Fonu ile ilgili olarak aşağıdaki so

ruların Başbakan Sayın Turgut Özal tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunu emir ve mü
saadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu Milletvekili 

Soru 1. 17.3.1984 tarihinde yürürlüğe giren, 
2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 
ile teşkil olunan Toplu Konut Fonuna ait kaynaklar
dan : 

a) Alkollü ve alkolsüz içkilerin, 
— Tütün mamullerinin, 
— İspirto ve ispirtolu içkiler, 
— Her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve 

alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahları 
üzerinden hesaplanıp istihsal vergisinden ayrılacak 
kesintilerin oranı ne olarak tespit edilmiştir? 

Bu kaynaklardan 15 Ekim tarihine kadar ayrı ay
rı ne kadar gelir elde edilmiştir? 

b) Benzin, motorin, gazyağı ve fuel - oilin rafi
neri çıkış fiyatı üzerinden Fona yapılan kesintilerin 
oranı nedir ve 15 Ekim tarihine kadar hangi miktara 
baliğ olmuştur? 

c) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut 
Fonuna verilmesi öngörülen paralar hangileridir? Bu 
kaynakların her birinden 15 Ekim 1984 tarihine ka
dar Fona ne kadar imkân sağlanmıştır? 

d) Yurt dışı çıkışlardan Fon için 15 Ekim tari
hine kadar yapılan kesintilerin toplamı nedir? 
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İBA'ŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Al

tıntaş. 

Çalışma süremiz dolmuştur; sözlü sorularla gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için 22 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 

CEVAPLAR (Devam) 
e) 15 Ekim 1984 tarihine kadar Tekel idaresinin 

ithal ettiği maddelerden alınan fonların yekûnu neye 
baliğ olmuştur? Hangi maddelerden temin olunmuş
tur? 

Fonun yukarıdakiler dışında kalan kaynakların
dan temin olunan gelir ne kadardır? 

Soru 2. Toplu Konut .Fonunun aşağıdaki mak
satlarla kullanımı ayrı ayrı ne kadar olmuştur? 

a) Ferdî kredi olarak, 
% b) Toplu konut kredisi olarak, 
c) Arsa temini için, 
d) Konut kredisi faiz sübvansiyonu için, 
e) Araştırma maksadıyla, 
f) Turizm altyapıları için, 
g) Okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, 

spor tesisleri, postane, çocuk parkları gibi tesisler 
için, 

h) Konut sanayiini teşvik için, 
ı) İşletme kredisi olarak. 

Soru 3. Ferdî kredi için kaç müracaat olmuş
tur? 

Kaç müracaatçının kredi talebi karşılanmıştır? 
Tutarı nedir? 

Soru 4. 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa gö
re, kredi almaya hak kazanmış projelerin talep tutarı 
ve sayısı nedir? 

Bunlar için hangi kriterlere göre ve 2985 sayılı 
Kanun çerçevesinde ne kadar kredi tahsis olunmuş 
ve ödeme yapılmıştır? 

Soru 5. Valiliklerce nerelerde, ne büyüklükte 
toplu konut iskân sahası tespit olunmuştur? 

Bunlara ait harita, plan ve proje işleri ne safha
dadır? 

Soru 6. Bugüne kadar toplu konut kredisi tale
bi nerelerde ve ne miktarda olmuştur? Ne kadarı ka
bul edilmiş ve ne miktar kredi kullandırılmıştır? 

Soru 7. Türkiye Emlâk Kredi Bankası dışındaki 
bankalar konut kredisi kullandırmışlar mıdır? 

»••« 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 8-1280 
20 . 11 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 26.10.1984 gün, 7/224/2104/08123 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'ın Sayın 
Başbakanımız tarafından cevaplandırılmasını istediği 
«Toplu Konut Fonu» ile ilgili soruların cevabı ilişik
te gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Devlet Bakanı 

Kaynak 

EK - 1 
Ordu Milletvekili Ali Mazlhar Haznedar Tarafın

dan Yöneltilen Soruların Cevabı : 
1. 17.3.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2.3.1984 

tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile teşkil 
edilen Toplu Konut Fonuna ıgelen nakit, 'kaynaklar 
itibarı ile şöyledir : 

{1 000 TL.) 
15 Ekim 1984 1 Kasım 1984 

Tütün, Alkollü ve Alkolsüz içkiler 
Tekel Genel Müdürlüğünce İthal 
Edilen Sigara ' 
Akaryakıt 
İthalden Alınan Fonlardan 
Yurt Dışı Çıkışlardan 
Yabancılara Satılan 
Gayrimerikullerden 
Gecikme Zammı 

İTOPLAM : 

6 298 647 

9 391 598 
10 742 154 
1>2 665 084* 
4 32-8 203 

49 867 
535 391 

44 010 944 

6 740 368 

10 485 323 
13 893 592 
13 624 062 
4 661 711 

56 091 
53İ6 277 

49 997 424 

2. Toplu Konut Fonunun kullanım durumu aşa
ğıdaki tabloda verilmiştir. 

Fonun Kullanım Alanı 

Kooperatiflere verilen krediler 
Ferdi Kredi 
Kamulaştırma 
Turizm Altyapıları 
tdare Bütçesi 

TOPLAM : 

15 Ekim 1984 

23 553 790 
500 000 
348 764 

1 «12 700 
1'20 000 

26 335 254 

(1 000 TL.) 
1 Kasım 1984 

28 276 290 
1 400 000 

348 764 
2 312 700 

120 000 

32 457 754 
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3. Ağustos ayı başından 20 Ekim 1984 tarihine 
kadar 19 '8816 kişi ferdi konut kredisi talebinde bu
lunmuşlardır. Bu talep sahiplerinin 2 710 kişisi evi 
olan, kalanı evi olmayanlardır. 

Ağustos ayı müracaatlarından evi olmayan mü
racaat sahiplerinin tamamı ile Eylül ayı müracaat
larından evi olmayan 100 m2 kadar müracaat sahip
lerine kredi tahsisleri yapılmıştır. Bunların çoğunlu
ğu memur, işçi, emekli ve esnaf olmak üzere 17 000 
kişidir. 

4. 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu çerçeve
sinde kredilendirilmeye başlanmış 1237 kooperatif 

vardır. Bunların üye sayısı 66 248 Mir. 15 Ekim 1984 
tarihi itibarı ile bu kooperatiflerin hepsine sitüasyon 
esasına "göre 12 040 290 000 TL. ödenmiştir. 

2487 sayılı Toplu Konut Kanunu çerçevesinde 
kredi almaya hak kazanmış ancak kredileri açılama
mış kooperatiflere de yeni Toplu Konut Fonundan 
Haziran ayından itibaren kredi açılmaya başlanmış
tır. 'İnşaatları % 10 seviyesine gelen bu kooperatif
lere bekletilmeksizin kredi açılmaktadır. 15 Ekim 
1984 tarihi itibarı ile 84.7 milyar TL. yeni kredi açıl
mış ve 11 513 500 000 TL. ödenmiştir. Yeni kredi 
açılan kooperatiflerin sayısı 743, üye sayısı 50 047' 
d'ir. 

5. Valiliklerce ilan edilen Toplu Konut alanları : 

ANKARA1 : Oran'da 
Susuz-Eryaman'da 

ÎSTANİBUL : Halkalı 
'Beylikdüzü 
Büyükçekmece 

(İZMİR: : Küçük çiğli 
ADANA •: 

2 000 konutluk 40 hektar 
40 000 » 935 » 
10 000 » 900 » 
20 000 » 300 » 
•13 000 » 215' » 
30 000 » 420 » 
3' 300 » 50 » 

İstanbul'daki özel sektöre ait toplu konut alanla
rının harita ve imar planları mevcuttur. 

Ankara Oran'daki alanın harita ve imar planı 
mevcut ve inşat başlamıştır. Susuz-Eryaman'daki ala
nın harita çalışmaları tamamlanmıştır, nazım imar 
planı hazır olup uygulama projelerine geçilecektir. 

İzmir-Küçük Çiğli alanının harita ve imar planı 
hazır, altyapı ve uygulama projelerine başlanmıştır. 

Diğer illerde toplu konut alanları yer seçimi de
vam etmektedir. 

5. Toplu Konut kredisi için istanbul'dan 3 proje 
ile müracaat edilmiştir. Bu projeler incelenmekte olup 
kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

Nazillimden '250 konutluk bir proje ile müracaat 
edilmiştir. Bu projenin incelenmesi tamamlanmış ve 
uygun bulunmuştur. 

Henüz toplu konut kredisi verilmemiştir. 
«, T. Emlak Kredi Bankası dışında bir bankaya 

konut kredisi kullandırılmamıştır. 
Toplu Konut projeleri devreye girince başka ban

kalara da kredi kullandırılacaktır. 
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, ülkemizi ilgilendiren konularda beya
nat verdiği iddia edilen bazı yabancı diplomatlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve adına Devlet Bakanı 
Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/226) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizi alâkadar eden olaylar hakkında beya

nat vermeyi moda haline getiren yabancı diplomat
ların tutumu ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 
Başbakan Sayın Turgut özal tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için delâletinizi saygı ile rica 
ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Her olayda beyanat vermeyi usul haline 'ge
tiren Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisinin ve 
ona lbakarak zaman zaman beyanat vermeyi moda 
haline getirmeye çalışan diğer yabancı diplomatlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2. Son günlerde sınırlarımızda cereyan eden 
olayları daha değişik boyutlara vardıran 'bazı iddia
ların gene yabancı diplomatlar tarafından ortaya atıl
ması karşısında (görüşleriniz nedir? 

3. «Hatay bizimdir» diyen Suriye'nin tarihi bil
mediği gerçeği TÖMM'nden defalarca tekrarlandığı 
halde bu meşhur komşumuzu yine hakikatleri unu-
ıtup bu sefer de ülkesinde beslediği ve barındırdığı 
teröristleri Irak üzerinden vatanımıza gönderip «Bir 
taşla iki kuş vurma misali» ile hareket ettiği doğru 
mudur? 
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4. Bu iddianın yabancı 'bir diplomat tarafından 
yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

5. Bu iddia doğru ise Cumhuriyet Hükümeti
mizin almış olduğu tedbirler ve Suriye'nin ne gibi 
yeni emdleri olduğu hususunda bizi aydınlatabilir 
misiniz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı '20.11.1984 

Sayı •: 8PUD/1777-22Ö 
'Konu : Sayın M. Murat 

Şökmenoğlu'nun yazılı Soru 
önergesi hakkında. 

Türkiye B'üyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) TBMM Genel Sekreterliği'nin 23 Ekim 

1984 tarih ve 7/22£-'2097 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 1 Kasım 1984 tarih ve 60899 

sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili İM. Murat Şökmenoğlu'nun Sa
yın Başhakanmııza yönelttiği yazılı soru önergesine 
cevap teşkil eden metin ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Devlet Balkanı ve 
Dışişleri Bakan Vekili 

Büyükelçilerin, ülkeleri ve hükümetlerinin icraatı 
hakkında aikredite oldulklan ülkelerde zaman zaman 
•bilgi vermderi normaldir. Yabancı temsilcilikler hu 
maksatla mahallî basın-yayın organları, hatta gerek
tiğinde radyo ve televizyon gibi 'kitle iletişim araçları 
aracılığıyla bulundukları ülkenin 'kamuoyuna da hi
tap edebilirler. Basına intikal eden demeçler asılsız 
bir haberi yalanlamak, yanlış intikal eden bilgileri 
düzeltmek veya yanlış anlaşılan hususlar varsa gerde
li aydınlatıcı- açıklamaları yapmak gibi maksatlara 

• » * • 

21 . İ l . 1984 0 : 1 

matuftur. Ayrıca hu maksatla bugün gerek Türkiye' 
nin yabancı ülkelerdeki 'bazı 'büyükelçiliklerinde ge
rek Ankara'daki bazı yabancı temsilcilikler nezdinde 
hasın Ataşdikleri, hasın müşavirleri bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, 'bulunduğu ülkede yabancı bir mis
yonun yazılı veya sözlü açıklamalar ihtiva eden be
yanatta bulunması diplomasi mesleğinin gdenekleri 
arasındadır. Kaldı ki, düşünce ve ifade özgürlüğüne 
özel bir yer veren demokratik anayasa nizamına sa
hip ülkemizde kanunlarımıza göre suç teşkil etme
yen ve kişisel nitelikteki beyanların serbestçe yapıl
masına diğer Batılı demokratik ülkelerde olduğu gibi 
herhangi bir mani mevcut değildir. Türkiye'yi hedef 
almayan görüş ve iddialar hakkında herhangi bir 
mütalâada bulunulmasına lüzum olmadığı da şüphesiz 
takdir buyurulacaktır. Ancak, belirli hudutların öte
sine taşan, başka bir deyişle teammül dışı beyanlar 
yapıldığı takdirde, ilgili temsilcinin dikkatinin çekil
mesi tabiî b'ir uygulamadır. 

'Bilindiği gibi hükümetimiz son aylarda güney
doğu bölgelerimizde cereyan ©den olayların üzerine 
sürat ve kararlılıkla gitmiş Silahlı Kuvvetlerimiz ta
rafından sınırlarımız içinde yürütülen güvenlik ha
rekâtları ile bölgede huzur sağlanmış, suçluların bü
yük kısmı yakalanarak adalete teslim edilmişlerdir. 

Ancak sözkonusu ayrılıkçı unsurların sınırlarımı
zın ötesindeki bölgede gizlice tesis ettikleri kamplar
da üslenmiş olmaları nedeniyle, bunlara karşı sadece 
Türkiye içinde yapılan harekât yetersiz kalmaktadır. 
Biz saldırganların nerdere yuvalandıklarını gayet iyi 
biliyoruz. Bu kişilerin faaliyetlerinin önlenmesi ama
cıyla gerekli tedbirleri almaları ve aramızda İşbirliği 
sağlanması için ilgili ülkeler nezdinde gerekli girişim
lerde bulunulmuştur. IBu konudaki temaslarımız de
vam etmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

28 İNCİ BİRLEŞ/İM 

21.11.1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. —. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

2-
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMACI YAPILMASINA! DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

1. — 'Muğla Milletvekili tdris Gürpınar ve 11 ar
kadaşının, Muğla İli Türkevleri Köyünde kurulması 
düşünülen Kemerk'öy termik santralının çevreye ve 
turizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/4) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar 
ve 12 arkadaşının, Muğla ilinde kurulması düşünü
len (Kemerköy Termik Santralının çevreye ve turizm 
sektörüne verebileceği zararları tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/5) 

İ6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne-
gibi tedbirler alındığına 'ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi W169) 

3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye-
minli özel teknik 'bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve îsfclân Bakanından 
sözlü soru önergesi 06/187) 

4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi '(6/189) 

5. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü soru öner
gesi <]6/203) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, ABD Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
Ibeyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

«. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Türkiye Elektrik (Kurumunun enerji nakil hat
larında 'kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi 1(6/2114) 

9. İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın,. işçi 
çıkarılmasının serbest bırakılması nedeniyle çalışan
ların mağduriyetlerinin önlenmesi için tedbir alınıp 
alınmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi '(6/216) 

10. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh
tira Beratı (Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/211) 

11. — İzmir Milletvekili Rüştü İŞardağ'm, İstanbul 
İli Emniyet Eski Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/218) 

(Devamı arkada) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KÖMİOTÖNLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) '(Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenme
sine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. 
Sayısı : 168) '(Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
21.6.1934 Tarih 've 2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek-

2 — 

lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/152) (S. Sayısı : 
156) (Dağıtma tarihi : 14.11.1984) 

4. — 4.1.1961 Tarilhli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/495) S. Sayısı : 158) Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

5. — 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memuriara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/599) (S. 'Sayısı ; 159) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 168 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 

Raporu (1/621) 

/ T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı .K.K.T.D. 18/101-1803/06966 

9.11.1984 

TÜRİKÎYİE ©ÜYÜK MİLLET MıECLlSt BA!ŞKA!NLIÖIN!A 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1984 tarihinde kararlaştırılan «Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasan sı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİtR TARIM REFORMU KANUN TASA
RISI ÖENEL GEREKÇESİ 

OÎRİŞ 
Tasarının isminden ve amacı düzenleyen 'birinci madde ile tespit edilen Ihususiarın \tetkikinden de görüle

ceği gîbi. Taisarı, sulama alanları ile Bakanlar Kurulu (Kararı ile belirlenecek yerlerde, topağın verimli, şe
kilde işlenmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan • azamî ekonomik verimin alınmasını, 'tarım üreti
minin sürekli olarak arttırılmasını, değerlendür'ilmesin'i ve iburalarda Milbdam imkânlarının artırılmasını, ye
terli toprağı bulunmayan ve topraksız olan çiftçilerin ziraî işletme kurabilecek şekilde devletin mülkiyetin
de 'bulunan topraklarla 'fopraklarıdırılknalarını, destek lenmelerin'i eğitilmelerini ekonomik üretime imkan ver
meyecek şekilde küçülmüş, parçalanmış tarım topraklarını {gerektiğinde ve 'imkânlar ölçüsünde genişletilmesi 
suretiyle de toplülaştırıilnıasını, tarım topraklarının ailenin geçimini sağlamaya ve aile işgübünü değerlendir
meye yetmeyecek şekilde parçalanmasını önlemeyi, yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme yerleri 
ve eklemeler yapmayı, zaruret halinde tarım arazisini, tarım dıişı amaçlara tahsisini düzenlemeyi dağıtılama
yan tarım topraklarının değerlendirme şekillerini belirlemeyi ve müMÎ ıgüvenfik nedenleri ile, Bakanlar Kuru
lunca gerekli ıgörülen yerlerde ki tarım topraklarının mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerin
de düzenlemeler yapmayı hedef almıştır. 

Bu mulhlteva ile tasarı, Anayasanın «Mülkiyet Hakkı» baişlığmı ifcaşıyan 35 inci maddesi ile Toprak Mül
kiyeti başlığını taşıyan 44 ve müteakip maddelerine uygum olarak faazırîanmıştır. Ayrıca, Hükümet prog
ramında İm kanunda tespit edilen ilkelerde, tasarının ihazırlanışında esas kaıbul edilmiştir. 

Kırsal alanda ve tarım kesiminde yaşıyanları çokyakından ilgilendiren bu kbnu memleketimizde en çok 
tartışılan ana meselelerimizden birini teşkil etmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunda tarım topraklarının mülk'iydt, tasarruf ve miras rejimine özel bir önem veri
lerek, başlanigıç döneminde şalhsî ve toplumun menfaatlerini dengeleyen bir sistem kabul edim'iştir. Daha 
sonra bu ötemde bozulmalar olmuş, Osmanlı arazî rejiminin esasını teşkil eden miri arazi, zaman içinde 
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ekonomıik, sosyal ve siyasî sebeplerle mülk arazi haline dönüşerek belli bazı şahısların uhdesinde toplan
mış ve (bu durumun merkezi otoritenin zafı sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple Tanzimat döneminde 23 
Şevval 1274 (1858) tarihinde «Arazi Kanunnamei Hümayü» çıkarılmıştır. 

Büyük Atatürk toprak insan ilişkilerinin memleketimizde doğurduğu proplemlere daha Cumhuriyetin ilk 
yıllarında işaret etmek suretiyle gündeme getirilerek tartışılmasını ve bir çözüme kavuşturulması emrini ver
miştir. Nitekim İzmir İktisat Kongresinde, Türk tarihinin meseleleri arasında konuya temas edilmek sure-
ıtüîyle tartışılmış ve çeşitli teklifler ileri sürülmüştür. Ayrıca 1936 ve 1937 yıllarında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılışı sırasında, Atatürk tarafından yapılan konuşmalarda konuya tekrar temas edilmek suretiyle, 
Büyük meclisin çözüm bulması istenmiştir. 

Bu direktifler neticesinde de Medenî Kanun ile Is'cân Kanunu dışında toprak insan ilişkilerini düzenle
yen ve tarımın bu konudaki meselelerine çözüm getirecek nitelikte bir Kanun çıkarılamamıştır. 1945 yılın
da Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu adı altında bir Kanun çıkarılmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu ka
nuna göre 1945-1970 yıllan arasındaki 25 yıllık dönemle 6 700 köyde 430 000 muhtaç çiftçi ailesine 22 000 000 
dönüm civarında toprak dağıtılmıştır. Dağıtılan bu topraklar, 4753 sayılı Kanunda belirtilen takyit sürelerini 
doldurdukları halde 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön tedbirler kanunu 8 inci maddesine göre devir 
ve temlik edilememekte bu durum ise toprak sahiplerinin şikayetlerine sdbep olmaktadır. 

Böylece bu kanundan beklenen neticeler elde edilememiş aksine tarım topraklarının ufalanmasına sebep 
olduğu içinde tarım kesimine yeni problemler ilave etmiştir. 

1961 Anayasasının kabulünden sonra yapılan çalışmalar da netice vermemiştir. Ancak 1972 yılında ülke 
düzeyinde bir takım tedbirleri içeren 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön Tedbirler Kanunu çıkarılmıştır. 
1973 yılında da 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun beş yıllık 
bir uygulama süresi sonunda Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ille 10 Mayıs 1978 tarihinde yürürlükten 
kalkmıştır. 1757 sayılı topralk ve tarım reformu kanununun uygulandığı dönemde ilan edilen bölgelerde 1428 
çiftçi ailesinden 1 693 987 dönüm arazi kamulaştırılarak arazi adına tescil edilmiş ayrıca 1 213 314 dönüm 
arazi de Hazine adına tespit yapılmıştır. 

Gerek kanunlaştırılan ve gerekse tapulama yolu ile Hazîne adına tespiti yapılan arazinin toplam miktarı 
2 907 301 dönümdür. Kanunun uygulandığı süre içinde ancak 1175 çiftçi ailesine 176 548 dönüm arazi 
dağıtılabilmiş, geriye kalan arazi kanunun iptali sebebiyle dağntı'lamamışitır. Bu gün bu arazi, Hazinenin 
mülkiyetinde bulunmakta, ancak kiralama ile çiftçilerin işlemesine imkân tanınmakta ve üretime sokulmak
tadır. Kiralama da verimd'ililk ve yatırım yönünden bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Reform bölgesi olan bu yerlerde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu kanuna göre yürütülen diğer 
çalışmalarda yarım kalmıştır. 

1757 savılı kanunun iptalinden sonra askıda kalan problemleri giderici nitelikte bir kanun çıkarılama
mıştır. 12 Eylül Harekâtından sonra hazırlanan iki tasarıda kanunlaşma şansını kazanamamıştır. Bu sebeple 
geçmiş uygulamanın doğurduğu problemler bu gün içinde devam etmektedir. 

Ülkemizin arazi varlığı 77.8 milyon hektardır. Ancak bu arazinin 27.7 milyon hektarında işlenerek sulu 
kuru tarım yapılmaktadır. 25 milvon hektar çayır, mera 20.2 milyon hektarı da orman arazisidir. Geriye ka
lan miktar, su yüzeyleri ile meskûn mahaller ve tarıma elverişli olmayan alanlardır. 

İşlenerek tarım yapılan 27.7 milyon hektar arazinin 16.8 milyon hektarında nadastı, 5.8 milyon hekta
rında nadassız olmak üzere toplam 22.6 milyon hektarında kuru tarım, 3 milyon hektarında bağ, bahçe, 
1 milyon hektarında da özel mahsuller ekilerek tarım yapılmaktadır, İşlenerek tarım yapılan arazinin top
lam araziye oranı % 36,7 dir. Memleketimizde üzerinde tarım yapılabilecek arazi miktarım artırma im
kânı hemen hemen kalmamıştır. Bu bakımdan birim alandan sağlanan verimin artırılması için toprak - su 
kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel biçimde kullanılması büyük önem arzetmektedir. Tarımda suyun 
kullanılması verimi ve dolayısıyla üretimi artıran başlıca faktörlerden biridir. Mevcut 8,5 milvon hektar 
olan sulamaya elverişli arazi potansiyelimizin bugün, için ancak % 35"lik bir kısmını değerlendirme imkâ
nına sahip bulunmakla birlikte, sulama alanı içinde bulunan yerlerde sulama oranı çok çeşitli nedenlerle de
ğişmekte sulama randımanı ise düşük olmaktadır. Başka bir ifade ile sulamaya açılan alanlarda, tüketilmesi 
gereken suyun çok üstünde su tüketilmektedir. 
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"Ülkemizlde ekonomik olarak, tüketici anlamında kullanılabilecek su kaynaklan poltansıYelim'iz, 9,4 milyar 
metreküp/yıl, yeraltı suyu oilmalk üzere toplam % 4 milyar metreküp/yıl olarak tespit edilmiştir. Bu potan
siyelin çok küçük bir kısmı, sulama, hizmet ve sanayi tarafından tüketilmekte büyük ıb'ir kısmı ise halen kul
lanılamamaktadır. 

Su kaynakllarımızıdan azamî derecede istifade imkânlarının yaratılmasının yanında diğer tedbirlerin de 
alınması ile 'birim alandan alınacak verim asgarî 3.4 mıMi artacaktır. 

İşte 'bu tasarı ile sulama alanlarında, verimin ve dolayısıyla üretimin artırılmasını engelleyen faktörlerin 
ortadan kaldırılması hedef alınmıştır. 'Bu nedenJede tasarıda ıb'ir takım yeni düzenlemeler yapılmıştır, özel
likle sulama ile verimi artıralbilmek için sulama alanlarında bulunan tarım topraklarının mülkiyet ve tasar
ruf şekline ait özel hükümler tasarıya konulmuş, bu yerlerdeki küçük ve parçalı arazinin imkânlar ölçü
sünde genişletilmeik ısuretü'yle toplulaştınlabileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca çiftçilerin üretimlerini 
artırabilmek için aynî ve nakdî kredilerle desteklenmeleri de hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca tasarıda, mülkiyet hakkının özüne dokunulmaksızın, tarım arazisinin 'belli 'bir ekonomik normun 
altına düşecek şekilde parçalanmasını önlemektedir. 

Bu tasarının diğer bir özelliği de, sulama alanlarında yapılacak bir tarım düzenleme ve alınacak tedbirler
le verimi ve 'dolayısıyla üretimi artırma gibi ekonomik hedeflerin yanında, millî ıbütünlüğümüzü sağlama ve , 
sosyal kaynaşmayı temin etmek gibi çok önemli olan ana meselelerimizde foelkide en etkin bir rolü üstlen
miş Olmasıdır. 

Î2 Eylül harekâtından önce millet olarak yaşadığımız o acı günleri tekrar yaşamamak için alınan ted
birlere ilaveten yeni bir takım tedbirlerin daha alınması gerekli görülmektedir, tşte bu tasarı, Mave tedbirlere 
de imkân sağlamaktadır. 

Bu tasarı kısaca: 
1. Anayasamızın 35 ye 44 üncü maddelerinin gereğini yerine getirmeyi, 
2. 4753, 4486, 1617 ve mülga 1757 sayılı yasallarla ortada kalan ve 'bazı sıkıntılar doğuran meseleleri 

Çözmeyi, 
3. Az topraklı ve topraksız çiftçileri imkânlar Ölçüsünde topraklandırmayı, 
4. Devletçe yapılan sulama yatırım ve idame harcamalarından böüge çiftçilerinin hakkaniyet ölçülerin

de istifade etmelerini sağlamayı, 
5. Ekonomik üretime imkân vermeye küçük ve parçalanmış tarım topraklarının toplulaştırılmasını sağ

lamayı ve miras hükümlerine göre ekonomik bir normun altında parçalanmasını önlemeyi, 
6. Tarımsal verimlilik ve üretimi dolayısıyla çiftçi reformu artırmayı amaçlamaktadır. 
Tasarı, 3 'bölüm ve 27 madde ve 2 geçici maddeden meydana gelmiştir. Birinci bölümde amaç ve tanım

lar, ikinci ıbölüımde uygulama üçüncü bölüm ise çeşMi hükümleri ihtiva etmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. — Madde Anayasanın 35 inci, 44 üncü ve müteakip maddelerinde öngörülen ilkeler esas alına
rak düzenlenmiştir. 

Bu maddede tasarının amacı, tadadî şekilde belirtilmiş ve böylece uygulamaya açıklık getirilmek isten
miştir. 

Tanımlar 

Madde 2. — Maddede kanunda geçen ve uygulamada sorun yaratması muhtemel bulunan hususların ta
nımları ayrı ayrı yapılmıştır. Uygulayıcıya kolaylık sağlamak amacıyla tanımlar, bu maddenin bütünlüğü için
de toplanmıştır. " 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uygulama 

Uygulama alanı 

Madde 3, — Kanunda tespit edilen 'hizmetin çok yönlü ve pahalı elması gereği dikkate alınarak, uygula
manın 'bütün sulama alanlarında birden başlatılmadı-yerine,* planlı, programlı bir uygulamaya imkân verecek 
şekilde uygulama alanlarının tespit ve teklifi ilgili Bakanlığa, belirtilmesi ise Bakanlar Kuruluna bırakılmış
tır. 

İlgili kuruluşun tasarrufuna geçecek arazi 

Madde 4. — Madde ile Bakanlar Kurulu kararıyla uygulama alanı olarak belirtilen yerlerde bulunan, . 
a) Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyetinde bulunan arazi ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

mülkiyetinde bulunan bütün tarım arazisinin, 

b) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait arazi ve diğer gayrimenkullerden kısmen veya tama
men kamulaştırılanlarının, uygulama karafının ilanı ile birlikte uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçeceği hük
me bağlanmıştır. 

Sahibine bırakılacak arazi 

Madde 5. — Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacı ile uygulama alanlarında bulunan tarım 
arazisinden, bağ, bahçe, ve ağaçlık arazinin dışında kalan gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine ait arazinin, o uy-
çök yüzde elli oranında artırılması Bakanlar Kurulu Katını aşan kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal yapı ve 
tesisler ilgili kuruluş tarafından kanunlaştırılacaktır. 

Burada hangi arazinin bağ, bahçe ve ağaçlık arazi sayılacağının tespiti ile kanunlaştırılacak arazi mikta
rının hesaplanma şekli ile ilgili işlemlerin nasıl yapılacağı hususu uygulayıcı kuruluş tarafından düzenlene
cektir, 

Kamulaştırmada sahibine bırakılacak arazi miktarının, bölgenin özellikleri de dikkate alınmak suretiyle en 
çök yüzde elli oranında artırılması Bakanlar Kurulu Kararına bırakılmıştır. 

Kanunun 1 inci maddesinin <g) bendinde belirtilen amacı gerçekleştirmek için Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirtilen yerlerde bulunan arazi ile diğer gayrimenkullerin tamamının kamulaştırılabileceği hüküm altına 
alınmıştır. ; 
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Bu fıkra ile kamulaştırma kararının alınma ve onanma şekli düzenlenmiştir. 
Ayrıca kıymet takdir komisyonlarının nasıl teşkil edileceği ve üyelerinin seçimi ile kamulaştırma işlem

lerinde kanunda hüküm bulunmaması halinde 4.11.1984 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun hüküm
lerinin uygulanacağı hususu da maddede beUrtilmiştir. 

Toplulaştırma 

Madde 6. — Kanunla tespit edilen amaçlan gerçekleştirmek için uygulama alanlarında, isteğe bağlı veya 
maliklerin muvafakati aranmaksızın arazi toplulaştırmasının uygulayıcı kuruluş tarafından yapılması hükme 
bağlanmıştır. 

Ayrıca arazi toplulaştırmasını teşvik etmek amacıyla arazi genişletilmesi ve kredi imkânlarından faydalan
dırma gibi birtakım özendirici ve destekleyici tedbirler de getirilmiştir. 

Madde toplulaştırma arazinin tescili ve ifrazının yasaklanması gibi hususlar açık olarak düzenlenmiştir. 

Uygulayıcı kuruluşa geçen arazinin tasarruf ve tahsisi 

Madde 7. — Uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen arazinin, bu kuruluş tarafından , nasıl değerlendi
rebileceği ve nasıl tahsis edileceği hususları maddede açık olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca madde arazi değiştirmelerine de imkân vermektedir. 

Arazi dağıtımı 

Madde 8. — Bu madde çiftçilere dağıtılarak toprak miktarı (norm) tespit edilmektedir. Hesap edilen bu 
miktar, bölgenin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilmesiyle birlikte Resmî Gazetede yayınlanacaktır. Ayrıca 
birinci fıkrada tespit edilen dağıtım normunun artırılması Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılmıştır.,. 

Maddede kimlere toprak verileceği toprak verileceklerde aranacak şartların tespiti yönetmelikte .belirtile
cektir. 

Borçlandırma 

Madde 9. — Toprak dağıtımından yararlanacaklar tarımsal yerleşime tabi tutulanların aldıkları toprağın 
bedeli ile varsa üzerinde diğer gayrimenkullerin iktisap tarihindeki rayiç bedelini nasıl borçlanacakları 
madde ile tespit edilmektedir. Ayrıca maddede borcun ödeme zamanı ve ödeme şekli açık olarak belirtilmiş
tir. 

Dağıtılan toprağın geri alınması 

Madde 10. — Topraklandırılan çiftçilerin maddede belirtilen nedenlerle topraklarının üç yıllık süre içinde 
Kanunun öngördüğü şekilde işletmemeleri, borçlarını ve aldıkları kredileri vadesinde ödememeleri halinde 
verilen toprak geri alınacak ve kayıt Hazine adına Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından resen düzeltilecektir. 

Dağıtılan toprağın geri alınması 

Madde 11. — Dağıtılan toprakların tasarrufunda dikkate alınacak kısıtlamalar yer almaktadır,, Dağıtılan top
rakların miras hükümleri dışında devredilmezliği, bölünmezliği, kamu yararı dışında hiçbir aynı hakla ka-
yiitlanamazlığı, haczedilemezliği ve ne satışının ne de kiraya verilmesinin mümkün olamayacağı hükme bağ
lanmaktadır, 

Dağıtılan ve bırakılan topraklarda mirasçıların tasarrufu 
Madde 12. — Dağıtılan ve bırakılan topraklarda mirasçıların tasarrufu düzenlenmiştir. Burada mülkiye

tin özünü zedelemeden, Anayasamızın öngördüğü hükümlerin yerine getirilmesi gaye edinilmiştir. 
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Temliki tasarrufların durdurulması 

Madde 13. — Reform bölgesinin ilanı ile buralarda arazi ve diğer gayrimenkullerde temliki tasarrufların 
en fazla 5 yıl için sınırlandırılması öngörülmüştür.. 

Yeni yerleşim yerlerinin kurulması 

Madde 14. — Yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını amir olup, bu gaye için esasları vazetmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Çayır, mera ve benzeri arazilerin tespit ve tahsisi > 

Madde 15. — Uygulama bölgelerinde köy ve belde halkının müşterek kullanımına tahsis edilmiş bulunan, 
çayır, mera, yaylak ve kışlaklardan bu niteliğini kaybetmiş olanlarının tahsis amacının değiştirilmesi bu mad
de ile hükme bağlandığı gibi uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen araziden bölge halkının hayvan varlığı 
dikkate alınarak ihtiyaç tespit edilerek o bölge için çayır, mera, yaylak ve kışlak tahsisi yapılabilecektir. 

Tapu ve kadastro işlemleri 

Madde 16. — Reform uygulamalarında neticenin alınması ve uygulamanın başarısı tapu kadastro hizmetlerinin 
bitirilmiş, o bölgede bulunan arazinin mülkiyet durumunun tespit edilmiş olmasına bağlıdır. Bu sebeple mad
dede ilan edilen bölgelerde tapu ve kadastro hizmetlerinin öncelikle yapılması hükme bağlanmıştır. 

Çiftçilerin desteklenmesi 

Madde 17. — Uygulama alanlarında kendisine toprak verilen çiftçilerle uzun süreli kira sözleşmesi yapıl
mış bulunan ve o bölgede dağıtım normuna kadar arazisi olan çiftçilerin aynî ve nakdî kredilerle desteklen
mesi hedef alınmıştır. 

Madde metninde belirtilen çiftçiler malî imkânları az olan çiftçilerdir. Bunların başarılı çiftçilik yapması 
verimi ve dolayısı ile üretimi artırması nakdî ve aynî olarak desteklertmelerine bağlıdır. 

Maddede verilen kredilerin amacı içinde kullanılması halinde tahsilinin nasıl yapılacağı da açık hükme bağ
lanmıştır. 

Yabancı uyruklulara ait arazi 

Madde 18. — Maddede yabancı uyruklulara ait arazinin kamulaştırılması ile bedelinin ödenmesi şekli 
hüküm altına alınmıştır. 

Arazinin tarım dışı amaçlarda kullanılması 

Madde 19. — Bu madde ile uygulama alanlarında bulunan tarım arazisinin esas olarak tarımda kulla
nılması amaçlanmıştır. Ancak zaruret halinde tarım dışı amaca ilgili kuruluşun izni ile tahsis edilebileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Fon 

Madde 20. — Kanunda tespit edilmiş amaçlan gerçekleştirmek için özel bk Tarım Reformu Fonu ku-
rulmuştuTî 

Aym zamanda mülga 1757 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Toprak ve Tarım Reformu Fonunun bakiye
si ile alacak ve borçların bütün vecibeleri kurulan bu fona devredilecektir. Fonun gelirleri TC Ziraat Ban
kasından açılacak bir hesaba yatırılacaktır. 
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Fonun gelirleri 

Madde 21; — Maddede fonun gelirleri sayılmak suretiyle tespit edilmiştir. 

Fonun giderleri 

Madde 22. — Fonun giderleri madde metninde sayılarak belirtilmiştir. 

Fonun yönetim ve denetimi 

Madde 23. — Kanunla kurulan fonun yönetim ve denetimi nasıl yapılacağı maddede açık olarak tespit 
edilmiştir» 

Yönetmelik 

Madde 24. — Kanunda düzenlenmesi gereken hususların teferruatlı olarak düzenlenmesi imkânsız görüldü
ğünden teferruata ait hususlar yönetmelikte düzenlenecek ve bu yönetmelik Bakanlar Kurulunca çıkarılacak
tır. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 

Madde 25. — Bu madde ile yürürlükten kaldırılan kanunlar içerilmektedir. 
Geçici Madde 1. — 1757 sayılı Mülga Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde ya

pılmış bulunan uygulamaların bu Kanunun sahibine bırakılacak araziye ilişkin hükümlerine göre yeniden 
gözden geçirilmesini amirdir. 

Geçici Madde 2. — Mülga 1757 saydı Kanuna göre kamulaştırılmış fakat kanunun iptali nedeniyle ifraz 
ve taksimi yapılamamış hisseli arazilerin ifraz ve taksiminin nasıl yapılacağı açıkça düzenlenmiştir. 

Yürürlük 

Madde 26. — Kanunun yürürlük tarihi düzenlenmektedir. 

Yürütme 

Madde 27. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir^ 
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Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonu 

Esas No. .:. 1/621 17.11.1984 
Karar No. : 9 

TÜRKÜME ıBÜYÜlK MIİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Komisyonumuz 15.11.1984 ve 16.11.1984 tarihlerinde gündemindeki Sulama Alanlarında Araai Düzenle- . 
meşine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı Be İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has/türk ve 33 arkadaşının 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Teklifini Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı, Toprak ve Tarım Refor
mu Genel Müdürü, Maliye ve Gümrük (Bakanlığı ve ilgili kamu kuruım ve kuruluşları temsilcileri ille teklif .sa
hibinin hazır bulundukları toplantıda gÖJüişmüşltür. 

ÜÖomfeyonumuz Kanun Tasarısı ile kanun teklifinin Türk çifltçisini çok yakından lifelendlirmeleri ve konu 
İtibariyle aynı olmaları nedeni ile bunlardan hangisinin komisyon görüşmelerine esas alınması hakkında bir 
karara varabilmek için her likisi üzerimde görüşme açılmıştır., 

(Yapılan görüşmeler sonucunda Kanun (tekifinkı tümü reddedilmiş ve Komisyon görüşmelerine tasarı met
hi esas alınmıştır./ 

Kanun teklifi Başkanlıkça Tarım, Orman ve Köy îşlleri Komisyonunda görüşüldükten sonra içerik yönün
den ayrıca Plan ve (Bütçe Komisyonunu ilgilendirmesi nedeniyle bu Komisyona havalesi öngörüldüğünden 
tasarıdan tefrik edilerek adı geçen Komisyona havaleli içtüzük gereğidir. 

Tasarının Kom'isyon görüşmelerine esas alınması üzerine .tümü üzerinde yapılıan görüşmelerde Tarım -
Orman ve Köy İşleri Bakanı özetle bu tasarının Anayasamızın 44 üncü maddesindeki esaslar ile Yüce Mec
lisin Onayınidan geçen Hükümet Programında «Tarımda teknolojik gellişimenin ve ikltisadî verimliliğin dikkate 
alınarak çiftçi a'ilesi gelirinin aile başına ortalama millî (gelir seviyesine yükseltilmesini öngören bir tarım re
formunun yapılmasını faydalı buluyoruz. Tarım arazisinin miras zoruyla parçalanmaisı sonucu çiftç'imizün 
topraktan kopması ve ekonomik verimin azalmasını önlemek için tedbirler alınacaktır.» hususu göz önünde 
bulundurularak tasarının düzenlendiğimi vungulaimışllar ve (bu tasarıda özelikle Tarım ıRdformuna bahis ko
nusu .edilecek arazilerin daha çok sulama alanları .olmasına gayret gösterildiğini dile getirtmişlerdir. 

IBir kilsim üyeler de tasarı başlığının Toprak Reformu olması gerekitilğirii çünkü belirli alanlarda toprak 
müilfcıtyeti üzerinde bir düzenleme yapıldığını dile getirmişlerdir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıkltan sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde : 
1. Tasarının .1, /14, 17, 18, 19, 20, 21 ve 212 nıci maddeleri komisyonumuzca aynen kaibuıl edilmiştir. 
!2« Tasarımın 2 nci maüdesiinin (a) bendindeki «veya sulama yatırımları için projeleri hazırlanan» ibaresi 

çıkarılarak, madde bendi yeniden düzenlenmiştir, 

Ayrıca, bu maddenin (c) bendi redaksiyona tabi tultutouş ive (d) bendindeki yönetmelikle düzenlenmesi 
gereken husus, tanımlar maltlalbımı taşıyan bu maddede yer almaması gerektiğinden metfinden çıkarılmıştır. 
Yine (g) bendinldekli «sınır bölgeleri» tanımı metinden çıkarılmış, ve buna gör© madde benlerimin (harfleri te
selsül ietitürimişitir. Bu maddeye örnek işletme tanımı ilave edilerek yukarıda betllirtjilen değişiklikler göz önün
de tutularak 2 ncli metilde yeniden düzenlenmiş'tir. 

3. 'Üçüncü madde ile (Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak uygulama alanlarının Resmî Gazetede ya
yımlanması için maddeye açıklık getîrilmiştoir.. 

4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lıl, 12 ve 13 üncü maddeler Ikomisyonda verilen ve kabul edilen önergeler doğrul-
tuisunıda yeniden düzenlenımlişttür. 

5. Tasarının 15 ve VS ncı maddeleri yapılan değişiklikler doğrultusunda redaksiyona tabi tutulmuştur, 
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6. Tasarının fonun yönetim ve denetimi ile ilgili olan 23 üncü maddede yer alan 468 sayılı Kanun 
Türkiye Büyük /Millet MedMnin iç hukuku ile ilgili bulunması ve Yüksek Denememe Kurulunun Ibu Ka
nun hükümlerine göre denetim yapmaması nedeniyle mdtinlden çıkanlaırak madde yeniden tedvin edMımıiştir. 

I, Tasarıya 23 üncü maddeden sonra yeni bir 24 üncü maldde ekttenerek Bakanlar Kurulunca ilan edilen 
bölgelerde dağıtılaıoak Tanm toprağının hiçbir sekilide ıbu maddede öngörülen cezalarklan mahkûm olanlara 
dağıltialmıyacağı hükime bağlanmıştır. 

8. Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madide olarak aynen kabul edilmiştir. Böylece Bakanlar Kuruluna 
bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yönetmelikler çıkarabiîımesli ömğöruteıüştür. 

9. Tasarının 25 inci maddesi 26 ncı madde olarak ve 25 inci ımadldertih ,(b) bendinde yer alan 25.12.1960 
tarihli- Kanun 28.12.1960 olarak ve ma!d!de ıredaklte edilerek yeniden düzenlenmiştir. 

10. Geçici 1 inci maddenin son fıkrası kalbul edülen önerge nedeni ile değiştiğinden madide yeniden düzen-
lenmişltfir. Geçici 2 nci maldJde redaksiyona tabi tutulmuştur. 

II, (Komisyonumuz tasarıya ibir üçüncü Geçici Maldde eklemek suretiyle; 4753 «ayılı Çiftçiyi Toprak-
îandımma Kanunu büklümlerine göre tevzi edıilen ve aradan geçen 25-30 yjllık uygulama döneminde bu ara
zilerin tarım arazisi oHma niteliğini kaybetmiş olması sebebiyle üçüncü şahıslara «atışlarının yapıldığı, ancak 
gerek bu kanun bJükumlerİne göre ve gerekse 1017 sayılı Kanun hükümlerine istinalden açılan satış iptal da
valarının, tasarılda yer alan hükümler karşısında hukukî mesnedimin kalmadığı, 475(3 sayılı Kanunun halen 
yürüdükte buflunmaidığı, İI6I1I7 sayılı- örJtedbırler Kanunu ile kallldırıldığı dikkate ,alınarak, bu uygulamadan zarar 
gören birçok vatandaşımızın daha fazla mağdur olmamalarına ve yangı organlarında birikmiş davaların, ye
ni yorumlara yol açılmadan sonuçlarMırimasının temini sağlanmıştır., 

12, Tasarının ,26 ncı maddesi 27 noi madde, 27 ncı maddesi 28 inci madide olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştin 

Raporumuz; Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
AHmet Altıntaş 

Muğla 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üyj 
M. AH Doğuslu 

Bingöl 

Üye 
. Hakkı Artukarslan 

Bingöl 

Üye 
Gütami Erdoğan 

Samısun 
imzada bulunamadı 

Başk'ansvekiili 
Hikmet Bicentürk 

îçtel 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 
İmzada bulunamadı 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Tümüne karşıyım 

Üye 
Mahmut Akkulıç 

'İzmir 
İmzada 'bulunamadı 

Üye 
Selim Koçaker 

Toka* 

Sözcü 
Sabri Araş, 

Kars 

Üye 
Yılmaz Demir 

flMecik 
Esasitan muhalifim 

Üye 
Feyzullah Yıldırır 

Gazianltîep 
Muhalefet şerhimiz eklidir 

Üye 
Erol Bülent Yatçınkaya 

Kastamonu 

ütye, 
Haydar Koyuncu 

Kfonya 
Muhalefet şerih'imiz ekli 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım «Reformu Kanunu Tasarısının isimi her ne kadar 
Tarım Reformu ise içi Toprak Reformu Kanunudur. 

Bu tasarının 4 üncü maddesinin (ib) fıkrası, 5 inci maddesinin 3 üncü ile 5 indi maddenin 4 ve 5 inci bent
lerine mülkiyet hakkım zedelediğinden muhalifiz. 

Feyzullah Yıldırır Haydar Koyuncu 
Gaziantep MMletivekli Konya Milletvekili 

Sulama Alanlarda Arazii Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasıarısı Teklifine Teklifte yer alan 
hükümlerin bir Reform niteliğini taşımadığı bu nedenle hazırlanan kanun teklifinin tümüne karşı olduğumu 
beyanla teklifi imzalıyorum. 16.11.1984 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 
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HÜKÜMETİN T E K İ M 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

'MİAİDDE 1. — Bu Kanunun amacı sulama alanları ile .Bakanlar Kurulunca (gerekli görülen alanlarda; 
a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin körunmasımı, Ibiriım alandan azami ekonomik ve

rimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda .istihdam im
kânlarının artırılmasını, 

<b) Yeterli ıfcoprajjı bulunimalyan ve topraksız çiftçi lef in zirai aile işletmeleri kuraibilmeleri için Devletin 
mülkiyetinde ibuılunan topraklarla topraklandırılmalarıniı, destelenmelerini, eğitilmıelerimi, 

c) Ekonomik üretime imkân vermiyecek şekilde parçalanan tarım topraklarımın gerektiğinde ve imkân
lar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle de toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailemin geçimini sağlamaya ve aile 
iş gücünü değerllenldiirımeye yeterli olmayacak derecede parçalatnımaisını ve küçülmesini önlemeyi, 

d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yerleşme yerlerime eklemeler yapmayı, 
e) Zorunululluk mailinde tarımı arazilsimin diğer amaçlara tahsisini düzenlemeyi, 
f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme şeklini belirlemeyi, 
g) Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer fböl galeride (gayrimenkullerin (Millî Güvenlik nedeniyle 

mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerimde düzenlemeler yapmayı, saiğlaımaktur. 

Tanımlar 

IM1ADDE 2. — Bu ıKanuna göre, 
a) Sulama A'lanıi; Devleltçe sulalmaiya açılan veya projeleri bitirilmiş olupta sulama yatırımlarına başla-

nan ve devam edem veya sulama yatırıimları için projeleri hazıdaman alanlardır. . 
Ib) Tarım Arazisi: Orman sınırdan dışında kalan, ziraî ürettim yapılan, çayır, mera, yaylak ve kışlak ola

rak kullanıiam, kullanılma şeki/uerinjden birine tahsis edilen veya ekoniom'ik olarak imar, ihya ve ıslah edile
rek üretime açılabilecek arazilerdir. 

c) Sulu Arazi: Devletçe sulanan arazidir. Sahibinin kendi imkânları ile suladığı arazi kuru arazi sayı
lır. 

d) Toprağım Verimli Olarak tşletilmıes'i: Toprağın 'bulunduğu ıböflgenin ekolojik ive ekonomik şartlarına 
ve modern tarım usullerine uygun olarak toprak ve su kaynaklarının kullanılması, korunması, gerekli her 
türiü tedbirler alınarak verimliliğim artırılması suretiyle işlenmesi (veya aşldtlmesid'ir. 

toprağın verimıli olarak işletilmesinle ilişkim esaslar yönetmelikte belirtilir., 
e) Aile: Karı koca ve birlikte oturan reşit olmayan çöcukılariian tmeydama gelen müessesedir. Ailede 

kocaya, koca yoksa karıya «aile reisi» denir. 

f) Çiftçi: Geçimini, .bedeni ve fikri güçlerini kısmen veya tamamen katarak, tarımdan sağlayanlara de
nir. 

g) Sınır Bölgeleri: Deniz kıyısı veya kara sınırlaondan itibaren elli kilometreye kadar derimliikteki tüm 
alanı ifade eder. 

Ih) Tarım Toprakları: Görevli kamu kuruluşları tarafından yapılan çalışmalarla birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıf olarak (belirlenen topraklardır. 

ı) Toprağın Dereedendirilmesi: Toplulaştırma İşlemlerinde toprağın uygulama tarihindeki rayiç be
deli, verimliliği, özellikleri, yerleşim yerlerine olan mesafesi, konumu gibi umisurlar esas alınarak değiştirile
cek topraklarla denkliğini sağlanmaktır. 

j) Tairıimısal Gelir: Brüt gelirden değişken masraflar düşüldükten sonra kalan miktardır. 
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TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ ıBÖLÜM 

Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar • . 

MADDE 2 — Bu Kamuna göre, 
a) Sulama Alanı : 'Devletçe sulamalya açılan veya projeleri bitirilmiş olup da sulama yatırımlarına 

başlanan ve'devam eden alanlardır. 
b) Tarım Arazisi : Orman sınırları dışında kalan, ziraî üretim yapılan, çayır, mer'a, yaylak ve kışlak ola

rak kullanılan, kullanılma şekiMerlinden birine tahsis edlilen veya ekonomik olarak imar, ihya ve İslah edi
lerek üretime açılabilecek arazilerdir... 

c) Sulu Arazi : Devletçe sulanan arazidir. Sahibinin klendi imkânları ile suladığı arazi kuru arazi 
gilbi işlem görür. 

d) Toprağın Verimli Olarak İşletilmesi : Toprağın bulunduğu bölgenin ekolojik ve ekonomik şartlarına 
modern tarım usullerine uygun olarak toprak ve su kaynaklarının kullanılması, korunması, gerekli her 
türlü tedbirler alınarak verimliliğin artırılması suretiyle işlenmesi veya işletilmesidir. 

e) Aile : Karı - koca ve birlikte oturan reşit olmayan çocuklardan meydana gelen müessesedir. Aile
de kocaya, koca yoksa karıya «aile reisi» denir. 

f) Çiftçi : Geçimini, bedlenî ve fikrî güçlerini kısmen veya tamamen kaitarak, tarımdan sağlayanlara de
nir. 

g) Tarım Toprakları : Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca birinci, ikinci, üçüncü" ve dördüncü 
sınıf olarak belirlenen (tporakHardır. 

h) Toprağın Derecelendirilmesi : Toplulaştırma işlemlerinde toprağın uyıgulama tarihindeki rayiç bedeli, 
verimliliği, özelliklerli, yerleşim yenlerine olan mesafesi, konumu gibi unsurlar esas ailınarak değiştirilecek 
toprakla denkliğini sağlamaktır. 

i) İlgili veya Uygulayıcı Kuruluş : Tarım, Orman masraflar düşüldükte sonra kalan rnikitardır. 
j) tlgii veya Uygulaiyıcı Kuruluş : Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığına bağlı Toprak ve Tarım Re

formu Genel Müdürlüğünü ifade eder. 
k) Uygulama Alam veya Bölgesi : Bcr Kanunun amacına uygun olarak Balkanlar Kurulunca sınırlan 

belirtlilmiş alandır;,; 
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(Hükümetin Tekif i) 

k) .itHgîli veya Uygulayıcı Kurulup Tarım, Orman ve «Köy işleri Bakanlığına bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüğünü ifade eder. 

1) Uygulama Alanı veya Bölgesi: Bu Kanunun amacına uygun olarak Bakanlar Kurulunca sınırları 
belirtilmiş adandır, 

IKJÎNÖt BÖLÜM 
Uygulama 

Uygulama edanı 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulama alanı, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakamlar Kurulunun kararı ile 
belirltîlen .alanlardır. ıBakanilar Kurulunun bu kararı, kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından kamu ya
rarı kararı, sayılır, 

İlgili kuruluşun tasarrufuna geçecek arazi • 

IMIADDE 4. — Uygulama alanlarmlda: 
a) Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülki yetinde bulunan arazi ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

mülkiyeti altında bulunan bütün tarım arazisi, 
b) Hakîki veya hükmi şahsiyeti haiz özel şahıslara ait arazi ve dliiğer gayrimeakullerden kısmen veya ta

mamen kamulaştırılanlar, 
Uyigulama kararının ilam ile birlikte uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçer, 

Sahibine bırakılacak arazi 

MADDE 5. — Uygulama alanlarında,' bu Kanunun amacını gerçekileştirmek iç%ı ilgili kuruluşça bağ, bah
çe ve ağaçlık arazi hariç, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait ıtarım topraklarından o bölge için 
tespit edilen dağıtım normunun on katını aşan kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal yapı ve tesisler kamulaş-
tırıîır. 

Sahibine bırakılacak topraklar, bölgenin özelikleri dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca en çok yüzde 
elli oranında artırılabilir. . 

Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer 
gayrimenkullerin tamamı kamulaştırılabiliir. 

IRamulaştııtma kararı, bölgedeki teşkilatının teklifi ve ilgili kuruluşun onayı ile alınır. 
Arazi ve mevcut ise üzerindeki diğer gayrimenkullerin -bedel tespiti, ilgili kuruluşça kend/i teşkilatından 

görevlendirilecek üç ve mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilecek iki bilirkişi üyeden oluşan «Be
del Takdir Komisyonu»nca yapılır. Kamulaştırma işlemlerine dair diğer hususlar, yönetmelikte belirtilir. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak kamulaştırmalara 4.İIİJİ984 tarih ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 168) 



— 15 — 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

1) örnek işletme : Bölgenin ekonomik ve ekolojik şartlarına göre modern tarım usûllerimi uygulayan, 
tarımsal bir işletme planı ile çalışan, işletme muhasebe kayıtlan tutan, uygulama alanı olarak tespit edilen 
bölgede son üç yılda birim alandan bölge ortalamasının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek belli katı kadar 
fazla tarımsal üretim elde eden, işletme tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet ve vasıtalara sahip 
olan işletmedir. 

ÎKtNCt BÖLÜM 
Uygulama 

Uygulama alanı 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulama alanı, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 
belirtilen alanlardır. Bakanlar Kurulunun bu kararı, kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından kamu ya
rarı ıkarari sayılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İlgili kurulusun tasarrufuna geçecek arazi 

MADDE 4. — Uygulama alanlarında : 
a) Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyetinde olup kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 

tahsis edilmemiş arazi uygulama kararının Resmî Gazetede yayımı ile, 
b) Gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan arazi ye diğer gayrimenkuller kamulaş

tırma ile, 
Uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçer. 

Sahibine bırakılacak arazi 

MADDE 5. — Uygulama alanlarında, bu Kanunun amacını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşça bağ, bah
çe ve ağaçlık arazi ve örnek işletmeler hariç, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait tarım toprak
larından o bölge için tespit edilen dağıtım normunun on katım aşan kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal 
yapı ve tesisleı kamulaştınlır. Bu suretle yapılacak kamulaştırmalarda Devletçe sulanan arazi sulu arazi sa
yılır. 

Sahibine bırakılacak tarım arazisinin blir kısmı sulu, bir kısmı kuru ise aynı tarımsal işletme gelirinin 
sağlanması kaydı ile sulu arazi kuru araziye tahvil edilir. 

Sahibine bırakılacak topraklar, bölgenin özelliklen dikkate alınarak Bakanlar Kurlunca en çok yüzde 
eMi oranında artırılabilir. 

Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer gayrimen-
kullerin tamamı kamulaştırılabilir. 

Kamulaştırma karan, bölgedeki teşkilatının teklifi ve ilgili kuruluşum onayı ile alınır. 
Arazi ve mevcut ise üzerindeki diğer gayrimenkullerin bedel tespiti, ilgili kuruluşça kendi teşkilatından 

görevlendirilecek üç ve mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilecek iki bilirkişi üyeden oluşan «Be
del Takdir Komisyonu»nca yapılır* Kamulaştırma işlemlerine dair düğer hususlar, yönetmelikte belirtilir. 

Kamulaştırmada sahibine bırakılacak toprak mümkün olduğu kadar toplu halde ve işletmeyle ilgili yapı 
ve tesislerden yararlanmaya en elverişli şekilde toprak sahibi tarafından seçilir. Ancak seçim hakkı kamu-
laştırılacak toprakların düzenli bir biçimde .dağıtılmasını ve verimi! şekilde işletilmesini engelleyecek tarzda 
kullanılamaz. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak kamulaştırmalara 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamu
laştırma Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Toplulaştırma 

MADDE 6. — ıBu ıKanunda bdlirtileın amacıları gerçekleştirmek üzere uygulama alanlarında ilgili kuruluş
ça» Jslteğe bağlı veya mali'kllerin muvafakati aranlmafcsızın arazti tioplulaştırılması yapılabilir. 

Arazi .toplulaştırmasını teşvik amacıyla ilgili kuruluşça arazi genişletmek ve kredi imkânılarınidan daha faz
la faydalandırmak gibi desıtekleyici tedbirler alınabilir. 

Toplulaştırma sonunda dağıitıiam veya sahibine bırakılan araızli malikleri adına, geriye kalan parseller ise 
hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebiyle tapuya tescil edilir. Malikleri adına tescili edilen parseller, bu Ka
nun hükümleri dışında rızaen veya hükmen taksimi edilemez ve ifraz işlemlerine konu .olamaz. Bu huısuls ta
pu siciline şerh edilir. 

Toplulaştırma esas ve usulleri ile toprağım derecdendirJlme'sinin nasıl yapilacağı yönetmelikte belirtilir. 

Uygulayıcı kurutuşa geçen arazînin tasarruf ve tahsisi 

MADDE 7. — Uygulayıcı kuruluş, tasarrufuna geçen araziyi yeterli toprağı bulunmayan veya toprağı ol
mayan çiftçilere dağıtabileceği ve kiraya verebileceği gibi, ilskân projelerinin ve toplulaşftırmanın gerçekleşti
rilmesi amacıyla da kullanabilir. 

Gerektiğinde teu arazi, tarımısal üretim, eğitim ve arattırma merkezilerime veya tarım işletmelerine tahsis 
edilebilir.: 

IMgili kuruluşun tasarrufuna geçen arazi, gerektiğinde gerçek ve (tüzelkişilere aiit aynı değerdeki araziyle 
değişförilebil'ir. 

Arazi dağıtımı 

ıMAJDDE 8, — Dağıtıimldan fayidalanaoaklara verilecek ıtoprak büyüklüğü, iklim ve toprak özellikleri ile 
bölge için öngörülen tarımsal işle'fime tipleri de ıgöz önntönde bulımdurularak, 1984 yılı t'opifcan eşya fiyatları 
endeksine göre yıllık tarımsal işletme ıgell'iri bir milyon liradan aşağı olmamak kaiydı ile bulunacak miktardır. 

(Bu miktar, uygulayıcı kuruluş tarafından hesap edilerek uygulamanın duyurulması ide birlikte dağıtılacak 
«Toprak Normu» Bakanlar Kurulunca tespît edilerek Resmî Gazetede ilan edilir. 

Dağıtılacak toprak büyüklüğü Bakanlar Kurulu Kararı ile birinci fıkrada belirtilen miktarın bir katını 
geçmeyecek miktarda artırılabilir. 

Toprak dağıtımından faydalanacaklarda aranılacak şartlar ile dağıtımda göz önünde bulundurulacak sıra 
ve öncelikler, yönetmelikle tespit edilir. 

Borçlandırma • 

MADDE 9. — Bu Kamuna göre arazi dağıltımından faydalananlar ile tarımlsial yerleşime tabi tutulanlar, 
iktisap tarihimde mülkİyetinii iktisap ettikleri toprağın ve mıevcuıtsa üzerindeki diğer gayrimenkullferin tespit 
edilen raytiç bedeli üzeriniJen, uygulayıcı kuruluşa borçlanırlar. Borçlandırmak sureciyle verilen topraklar, sa
hiplerinin aldına tapuya te'sdil edilir. 

Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen dördüncü yılsm Ocak ayını takip eden ve uygulayıcı kuruluş tara
fından halsat dönemileri dikkate alınarak tespit edilecek aytarldan başlamak üzere, oh yılda ve on eşit tafcsitte 
faizsiz olarak ödenir. Borçlandırma esas ve usulleri, yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 168) 



— 17 — 

(Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Toplulaştırma 

MADDE 6. — Bu Kamında belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uygulama alanlarında ilgili ku
ruluşça, isteğe bağlı veya maliklerin muvafakati aranmaksızın arazi toplulaştırılması yapılahiiflir. 

İsteğe bağlı olanlara öncelik vermek kaydıyla arazi toplulaştırmasını teşvik için ilgili kuruluşça arazi ge
nişletmek ve kredi imkânlarından daha fazla faydalandırmak gibi destekleyici tedbirler alınabilir. 

Toplulaştırma sonunda dağıtılan veya sahibine bırakılan tarım arazisi malkleri adına, geriye kalan ara
zı ise Hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebi ile tapuya tescil edilir. Malikleri adına tescil edilen anazi bu 
Kanun hıülkümıleri dışımda o bölge için tespit edilen' dağıtım normundan dalha klüçük parçalara rızaen veya 
hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu olamaz. Bu husus tapu siciline şerh edilir. 

Toplulaştırma esas ve usulleri ile toprağın derecelendirilmesinin nasıl yapılacağı yönetmelikte belirtilir. 

Uygulayıcı kuruluşa geçen tarım arazisinin tasarruf ve tahsisi 

MADDE 7. — Uygulayıcı kuruluş, tasarrufuna geçen araziyi yeterli toprağı bulunmayan veya toprağı ol
mayan çiftçilere dağıtabileceği ve kiraya verebileceği gibfi, iskân projelerimin ve toplulaştırmanın gerçekleş-
Itirilmesi amacıyla da kulİanıalbi'Dir. 

Gerektiğinde bu anazi kendilerine özel kanunlarla verilen görev ve yetki içinde kullanmaları şartıyla diğer 
kamu kuruluşlarına tahsis edlilrnek üzere Hazinenin tasarrufuna bırakılabilir. 

ilgili kuruluşun tasarrufuna geçen arazi, gerektiğinde gerçek ve tüzelkişilere affit aym değerdeki araziyle 
değiştiirilehilir. 

Arazi dağıtımı 

MADDE 8. — Dağıtımdan faydalanacaklara verilecek toprak büyüklüğü, ikilim ve toprak özellikleri ile 
ıbölge için öngörülen tanımsal işletme tipleri de göz önünde bul'undurul'arak, 1984 yılı toptan eşya fiyat
ları endeksine göre yıllık tanımsal işletme geliri bir milyon liradan aşağı olmamak kaydı ile bulunacak miktar
dır. 

Bu miktar, uygulayıcı kuruluş tarafından hesap edilerek uygulamanın doyurulması ile birlikte dağıtılacak 
«Toprak Normu» Bakanlar Kurulunca tespit edilecek Resmî Gazetede yayımlanır. 

Dağıtılacak toprak büyüklüğü Baklanlar Kurulu Kararı ile birinci fıkrada belirtilen miktarın bir katını geç
meyecek miktarda artırılalbiir. Verilecek tarım arazisinin bir kısmı sulu bir kısmı kuru ise aynı tarımsal 
işletme gelirinin sağlanması kaydı ile sulu arazi kuru araziye tahvil edilir. 

Dağıtım normundan daha az toprağı olanlara, kendi toprağı ile birlikte birinci fıkrada tespit edilen geliri 
getirecek miktarda toprak verillir., 

Tarım toprağının dağıtımımdan faydalanacaklar ile bunlarda aranacak şanlar ve dağıtımda göz önünde 
ıbulundtırulacak sıra ve öncelikler, yöneitmeSükle tespit edilir. 

Borçlandırma 

MADDE 9. — Bu Kamuna göre tarım toprağının dağıltımından faydalananlar ile yerleşime tabi tutulan
lar, iktisap tarihinde mülkiyetini iktisap ettikleri tarım toprağının ve mevcutsa üzerindeki diğer gayrimıenkul-
lertin tespit edilen rayiç bedeli üzerinden, uygulayıcı kuruluşa borçlanırlar. Borçlandırmak suretiyle verilen ta
rım toprakları, saleplerimin adına tapuya tescil edilir. 

'Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen dördüncü yılın Ocak ayını taklip eden ve uygulayıcı kuruluş tara
fından hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek aylardan başlamak üzene, on yılda ve on eşit taksitte 
faizsiz olarak ödenir. Borçlandırma esas ve usulleri, yönetmelikle düzenlenir. 
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Dağıtılan toprağın geri alınması 

MADDE 10. — Topraklandırılan çiftçiler, topraklarını askerlik veya belgelendirilmiş uzun süreli hasta
lık gibi geçerli bir özürü olmaksızın aralıksız üç yıl süre ile bu Kanunun öngördüğü sekilide işletmedikleri, 
borçlarını ve aldıkları kredileri vadesinde ödemedikleri takdirde, dağıtılan topraklar geri alınır. 

Dağıtılan topraklar üzerinde tasarruf tahdidi 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre dağıtılan topraklar bölünemez. Miras hükümleri dışında devredilemez, 
(kamu yararı dışında hiçbir aynî hakla kayıtlıanamaz, haczedilemez, saitış vaaldine konu edilemez ve kiıraya 
verilemez. Bu durumlar tapu siciline şerh edilir. 

Çiftçilikten herhangi bir sebeple vazgeçmek isteyenlerin iktisap ettiği tarım toprakları ve varsa üzerindeki 
gayriımenkuılier, uygulayıcı kuruluşa iade edilebilir. Bu hallerde, çiftçi tarafından yapılmış zarurî ve faydalı 
(tesis ve diğer gâyrimenkullerin rayiç bedeli, ilgili kuruluşça sahibine ödenir. Bu durumda, borç tasfiyesi ve 
diğer ödeme işlemleri yönetmelikle düzenlenir. 

Dağıtılan ve bırakılan topraklarda mirasçıların tasarrufu 

MADDE 12. — Miina'sçıların, mirasın açılmasından i'tüfbaren altı ay içinde kendi aralarında aile ortaklığı 
şeklinde işletmedikleri veya rızaen devir ve temlik işlemlerini yapmadıkları halterde, dağıtılan toprak "ve 
mevcutsa işletmeyle ilgili gâyrimenkullerin bedeli, bu Kanun hükümlerine göre ödenmök kaydıyla uygulayıcı 
kuruluş tarafından geri alınır. Uygulayıcı kuruluş, geri aılmıan işletmeyi, mirasçılardan veya önceliği olan top
raksız veya az topraklı çiftçilerden birine taihsis edebilir. 

Uygulama bölgelerinde kendilerinle toprak bırakilanların ölümü halinde bırakılan toprak o bölge için tes
pit edilen dağıtım normundan az olmamak üzere ve işletmeye ait yapı ve tesisler ile araç ve gereçler, ge
nel hükümlere göre mirasçılar arasında taksim ve ifraz edilerek miras ortaklığına son verilebilir.; 

Taksim ve ifraz sonucu yeni işletmelerdekli toprak 'büyüklüğünün bölgedeki toprak normu altına düşmesi 
halimde, bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır., 

Temliki tasarrufların durdurulması \ ' 

MADDE 13. — Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kanarının ilan tarihinden itibaren, kamulaştır
ma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıttım işlemlerinin tamamlanması ve tapuya sevk ve tescili sonuç
landırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilliyetlliği devir ve 
temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak, bu kısıtlama süresi beş 
yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya gelinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtla
mada ise süre, on yılı aşamaz. 

Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üzerini deki tesisleri satmak 'isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel
kişilerin müracaatları (halinde, uygulayıcı kuruluş bu kişilere ait tarım arazisi ve varsa üzerindeki teslisleri, alt
mış gün içinde bu Kanun hükümlerine göre kamulaştıriır veya bunların başkalarına satışına izin verir. 

Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi sıadece T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir. 

Bu kısitlama süresi içellisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektliğinde bedel, bu Kanun hükümlerine göre 
uygulayıcı kuruluş tarafından alacaklıya ödenerek arazinin hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. 
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Dağıtılan toprağın geri alinması 

MADDE 10. — TopraMandirılan çiftçiler, topraklarını askerlik veya belgelendirilmiş uzun süreli has
talık gibi geçerli bir özürü olmaksızın aralıksız üç yıl süre ile bu Kanunun öngördüğü şekilde işletmedik
leri, borçlarım ve .aldıkları kredileri ödemedikleri, takdirde, dağıtılan topraklar geri alınır. 

Kayıt Hazine adına ilgili kuruluşun müracaatı üzerine Mahallî Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından bir hük
me hıaJoet kalmaksızın düzeltilir ve ilgili kuruluşun tasarrufuna bırakılır. 

Dağıtılan topraklar üzerinde tasarruf tahdidi 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre dağıtılan topraklar ıbötoemez. Miras hükümleri dışında başkalarına 
devredilemez. Ancak dağıtılan çiftellerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu arazi kamu yararı dışında hiçbir 
aynî hakla kayıtlanamaz, haczedilemez, saıtış vaadine konu edilemez ve kiraya verilemez. Ancak sahibine 
bırakılan topraklar, o bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara hükmen veya rızaen 
bölünmemek suretiyle devir ve temlik edilebilir. Bu husus tapu siciline şerh edilir. 

Çiftçilikten herhangi bir sebeple vazgeçmek isteyenlerin iktisap ettiği tarım toprakları ve varsa üzerindeki 
gayrimenkullar, uygulayıcı kuruluşa iade edilebilir. Bu hallerde, çiftçi tarafından yapılmış zarurî ve faydalı 
tesis ve diğer gaıyrimenkullerin rayiç bedeli, igil'i kuruluşça sahibine ödedir. Bu durumda, borç tasfiyesi vö 
diğer ödeme işlemleri yönetmelikle düzenlenir. 

Dağıtılan ye Rahibine bırakılan topraklarda mirasçıların tasarrufu 

ıMIADDE 12. — Mirasçıların, mirasın açılmasından itibaren altı ay içinde kendi aralarında aile ortaklığı 
şeklinde işletmedikleri veya rızaen kendi aralarında devir ve temlik işlemlerini yapmadıkları hallerde, dağıtı
lan toprak ve mevcutsa işletmeyle İlgili gayrimenkullerin bedeli, bu Kanun hükümlerine göre ödenmek kay
dıyla uygulayıcı; kuruluş tarafından geri alınır. Uygulayıcı kuruluş, geri alınan işletmeyi, öncelikle mirasçılara 
veya topraksız veya az topraklı çiftçilerden birine tahsis edebilir. 

Uygulama bölgelerinde kendilerine tarım toprağı bırakılanlarım ölümü halinde bırakılan tarım toprağı o bölge 
için tespit edilen dağıtım normundan az olmamak üzere ve işletmeye ait yapı ve tesisler ile araç ve gereçler, 
genel hükümlere göre mirasçılar arasımda taksim ve ifraz edilerek miras ortaklığına son verilebilir. 

Taksim ve ifraz sonucu yeni işletmelerdeki toprak büyüklüğünün bölgedeki toprak normu altına düşmesi 
halinde, bu maddenin birinci ve ikinci' fıkra hükümleri uygulanır. 

Temliki tasarrufların \durduruknası 

MADDE 13. — Uygulama alanlarında Bakanlar Ku rulu kararımın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itiba
ren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescili 
sonuçlanıdırıUncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait arazinin mülkiyet ve ziılliyetliği devir 
ve temlik edilemez. Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak, bu kısıtlama süresi beş 
yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada 
ise süre, beş yılı aşamaz. 

Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri saltmak isteyen gerçek ve özel hukuk 
tüzelkişilerin müracaatları halinde, uygulayıcı kuruluş bu kişilere ait tarım toprağını ve varsa üzerindeki te
sisleri, altmış gün içinde bu Kanun hükümlerine göre kamulaştırır veya yönetmelikle tespit edilecek esaslar 
dahilinde bunların başkalarına satışına izin verir. 

Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi sadece T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir, 

Bu kısttlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektiğinde bedel, bu Kanun hükümlerine göre 
uygulayıcı kuruluş tarafımdan alacaklıya ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine-geçirilmesi sağlanır. 
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Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mahkemeler veya icra iflas daireleri tarafından bu arazi hakkında 
devir ve temliki gerektiren bir karar verilemez. Miras yoluyla intikaller, bu hükmün kapsamı dışındadır. Ay
rıca mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının giderilmıesine kanar veremezler. 

Yeni yerleşim yerlerinin kurulması 

MADDE 14. — Uygulama bölgesinde Balkanlar Kurulu Kararı ile yeni yerleşim yerleri kurulabilir veya 
mevcut köyler ile köy altı yerleşiim birimleri birleştirilebilir. Yenli köy altı yerleşim birimleri kurulamaz. Bu 
Kanuna göre toprak dağıtımından yararlanma halklarına sahip olup da istekte bulunanlar dan uygun görülen
ler, yeni yerleşim yerlerine yerleştırilebüirler. 

Yeni yerleşim yerlerine yerleştirilenler, İskân Kanunundaki muafiyet ve istisnalardan faydalandırılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeşMi Hükümler 

Çayır, mera ve benzeri arazilerin tespit ve tahsisi 

MADDE 15. — Uygulama bölgelerinde köy ve bölge halkının mevcut hayvan varlığı ihtiyacı için müş
tereken kuUlanmaları amacıyla emrine geçmiş araziden, arazi kullanma kabiliyetli ile iklim özellikleri ve arazi 
üzerimdeki bitki örtüsü dikkate alınarak uygun görülenleri, bu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre 
mera, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri arazi olarak tespit ve talhısüis etmeye, talhsisli olanların tahsis amacını 
değiştirmeye veya yenilemeye, ilgili kuruluş yetkilidir. 

Tapu ve Kadastro işlemleri 

MADDE 16. — Uygulama alanı ilan edilen bölgelerde arazinin kadasitro işlemleri, ilgili kuruluşun talebi 
üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle ve belirlenecek süre içerisinde tamamlanır. 

Çiftçilerin desteklenmesi 

MADDE 17. — Uygulama alanlarında bu Kanun Ihükümlerinıe göre topraklandırılanlarla kendilerine uzun 
süreli sözleşmelerle arazi kiralan anılar ve dağıtım normuna kadar arazi salhıilbi çiftçiler, uygulayıcı kuruluş 
tarafından yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilînde verimliliği ve üretimi artırmak gayesiyle aynî ve 
nakdî kredi ile desıteklenirler. 

Uygulayıcı kuruluş, verilen kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetler. Amacı
nla uygun kullanılmayan krediler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsilli Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre, ilgi! kuruluşça tahsil edlir. 

Yabancı uyruklulara ait arazi 

MADDE 18. — Yabancı uyruklulara ait gayrimenkullerin kamulaştırılmasına, Baikanîlar Kurulunca Ka
rar yerilir. Kamulaştırmaya karar verilirse, bedellinin tespiti ve Ödenmesi mütekabiliyelt esaslarına göre ya-
püllTj 

Arazinin tarım dışı amaçlarla kullanılması 

MADDE 19. — Uygulama alanlarında bulunan tarım arazisi, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı amaç
larla kullanılmaz. Ancak zorunlu 'hallerde, uygulama alanlarındaki arazi ilgililerin müracaatı üzerine uygu
layıcı kuruluşun izni ile tarım Idışı amaçlarda kullanılabilir, 
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Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mahkemeler veya icra iflas daireleri tarafından bu arazi hakkında 
devir ve temlülki gerektiren bir karar verilemez. Miras yo luyla initıkaller, bu hükmün kapsamı dışındadır. Ayrıca 
mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının giderilme sine karar veremezler. 

Yeni yerleşim yerlerinin [kurulması 

MADDİDE 14. — Tasarımın 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM , 

Çeşitli Hükümler 

Çayır, mera ve benzeH arazilerin tespit ve tahsisi 

MADDE 15. — Uygulama bölgelerinde köy ve bölge halkının mevcut hayvan varlığı ihtiyacı için müştere
ken kullanmaları amacıyla tasarrufuna geçmiş tarım arazisinden, arazi kullanma kabiliyeti ile iklim özel
likleri ve tarım arazisi üzerindeki bitki örtüsü dikkate alınarak uygun görülenleri, bu Kanun ve bu Kanuna 
göre çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine göre mera, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri arazi olarak tespit ve 
tahsis etmeye, tahsisli olanların tahsis amacını değiştirmeye veya yenilemeye ilgili kuruluş yetkilidir, 

Tapu v^kadastro'işlemleri 

MADDE 16. — Uygulama alanı ilan edilen bölgelerde arazinin tapu ve kadastro işlemleri, ilgili kuruluşun 
talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle ve belirlenecek süre içerisinde tamamlanır. 

Çiftçilerin desteklenmesi , 

MADDE 17. — Tasarımın 17 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Yabancı uyruklulara uit \aragl • 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Ko misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Arazinin tarım dışı amaçlarla kullanılması 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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Fon 

MADDE 20. — Bu Kanunda verilen hiramdtlerin gerçekleştlriîmesli ile ilgili olarak «Tarım Reformu Fo
nu» adı 'ile bir fon kurulmuştur. Fonun yönetimi ite uygulayıcı kuruluş görevlidir. 

Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun '201 inci maddesine göre kurulmuş olan fo
nlun bakiyesi ve alacak 'borçılan bütün hak ve vecibeleri ile (birlikte doğrudan doğruya «Tarım Reformu Fo
nu»^ intikal eder. 

Fonun gelirleri, T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde açılacak bir hesaba yatırılır. 

Fonun gelirleri 

MIADDDE 21. — Fonun gelirleri : 
a) Genel bütçeden fona aktarılacak ödenekler, 
b) Uygullayıcı IkuruJlluış tarafından kiraya verilen arazinin kiraları, 
c) Bu Kanuna göre 'borçlandırılanların yapacakları ödemeler, 
d) Fondan Satın alınan gayrimenkuller 'ile menkullerden İhtiyaç kalmayanların satışından elde edilen ge

lirler, 
e) Fondan satın alınan gayrimenkullıer ile menkullerin 'kiraya verileninden sağlanan kira "beldeleri, 
f) Evvelce Toprak ve Tarım Fefiormu fonundan 'kredilendirilenlerden henüz tahsil edilmemiş kredi tak

sit ve faizleri liılle yeniden verilecek kredli taksit ve faizleri, 
g) 'Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kuruıllmuş kooperatiflerin mal varlıkları ve gelirleri, 
h) Tahsis edilecek çayır, mer'a, yaylak ve kışlaklardan yönetmelikte belirtilen usule göre alınacak üöret-

ler, 
ı) Her türlü bağış ve yardımlar, 
j) Diğer gelirler. 

Fondan karşılanacak giderler 

MADDE 22. — Fondan aşağıdaki giderler karşılanur : 
a) M'ülga 1757 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış ve bu Kanuna göre kaımulaşfcıırılacak gayrimenkul mal

ların kamulaştırma ve satın alma bedelleri ile bunların taksit ve faizleri, / 
b) Uygulamanın gereği olarak yapılacak yatırımların karşılıkları, 
c) Bu Kanun gereğince verilecek her türlü krediler, 

; d) Uygulama üçln gerekti menkul ve gayrimenkul mal kiraları, 
e) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tespiti, ıslahı, bakım ve geliştirilmesi ile ilgili giderler, 
f) Uygulamalar için gerekli araç, gereç ve iş makineleri satin afaıa, kullanma ve idame giderleri, 
g) Uygulama hizmetlerinin gerektirdiği çeşitli eğitim giderleri, 
h) Uygulamanın gerektirdiği cari gidenler, 
ı) Bu Kanunun uygulanmasında gerekli olan diğer giderler, 

Fonun yönetim ve denetimi ' 

MADDE 23. — Fonun hesap dönemi bütçe yılıdır. Fonun hesapları ve yıllık bilançosu, 12 Mayıs 1964 
tarih ve 468 sayılı Kamu İktisadî Teşekküllerinin Türkiye Büyük Mıillet Meclisinde Denetlenmesinin Düzen
lenmesi Hakkında Kanuna göre, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 

Fondan yapılacak harcamalar ve işlemler, 28 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 21 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabii değildir. 

Fonun yönetimi, kullanılması, harcamalarım nitelik ve ayrıntıları, verilecek kredilerin miktarı, küllandırıl-
ımaları, faiz oranları ve süre şartları, tahsili, hesapların tutulması ille fonla ilg'ii olaralk T.C Ziraat Bankası 
tarafından yürütülecek işlem ve diğer hususlar, yönetmelikle tespit edilir, 
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Fon 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Fonun gelirleri * 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fondan karşılanacak giderler 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Fonun yönetim ve denetimi 

MADDE 23. — jFonun hesap dönemi bütçe yılıdır. Fonun hesaplan ve yıllık bilançosu, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu tarafımdan denetlenir. 

Fondan yapılacak harcamalar ve işlemler, 28 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile 21 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir 

Fonun yönetimi, kullanılması, harcamaların nitelik ve ayrıntıları, verilecek kredilerin miktarı, kullandırıl
maları, faiz oranları ve süre şartları, tahsili, hesapların tutulması ile fonla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası 
tarafından yürütülecek işlem ve diğer hususlar, yönetmelikle tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 168) 



• — 24 — 

(Hükümetin Tekifi) 

Yönetmelik 

MADDE 24. — Bu Kanunda yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlar ıMe bu Kjanunun uygulan
masına dair diğer duzentameler, Kamun yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren,. alitı aıy iç'idde iBaikanlar Kurulu 
«arafundan çıkariikcıalk bir yönetmelik ille belinlenir. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 

MADDE 25. — Bu IKanunun yünüdlüğe girdiği Itarilhlben itibaren; 
a) 1617 sayılı Toprak 've Tanım (Reformu Ön Tedbirler (Kanununun, 766 saydli Tapulama Kanununun 33 

ündü iMıaiddösüıni değişltiıren 20 nd Maddesi hariç, düğer maddeleri yürürlükten fcaldırılmi'şibır. 
b) IBu Kanunun uygullanmasamda, düğer kamunliarın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak 

25.12.1960 tarilh 189 isıaJyılü, 1«,12;19«1 tarih 2565 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ayrıca MMî Savunma Ba
kanlığıma 'tahsisli lokm veya ıBafcaınlıkea tahaüssıiız olarak kullanılan gayrimenkullere (bu Kanun uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MAİDDE 1, — Mülga 1757 sayıllı Toprak ve Tanım Reformu Kanununa göre yapılan uygullama-
larda kendilerinden toprak kamukştırılanlann altı ay içinde müracaatları halinde, bu Kanun hıü'Mim'lerine 
göre yapulacak incelemeden sonra1 Kanunun, «Sahibime Bırakılacak Arazfoye ilişkin hükümleri uygulanır. 

Geri verilecek iaraızi dağıtılmamış veya tahsis edilm'emişse, İbu miktara tekabül eden kamulaşjtıırma bedelli 
ille faizleri Ödenmiez. Bu beldelerin hak sahiiplleriınce taJh'sil edilmiş ol'ması Ihal'imde,'bedel ve faizler defaten 
Fona iade ©dilmek kaydı ile arazinin 'iade ©dilen kısmı iDglİnin adına -tescil edilir. 

Ancak ialde ddüleoek arazi, müllga 1757 sayılı Kanuna göre dağıtılmış veya tahsisi yapılmış ise, iade edile
cek toprağım miktarına tekabül eden fcamulaş'toıma bedeli, faizi ile birlikte halk sahibime ödenir. 

. GEÇİCİ MADDE 2. — MlüUga 1757 saynlı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre kamulaştırılan 
velya tapulama yolu ille intikal' eden hisseli araızimiın taksiim ve ifrazı, bu Kanunun ylürürfljüğe girmesinden iti
baren bir yıl ilcinde ilgili idarenin hazırlayacağı taksim ve ifraz planları doğrultusunda ve talebi üzerime her
hangi' bir muvafakat arammaksızımı, Tapu ve Kadastro Genel iMüdürllüğünün mahallî teşkilatı tarafından ya-
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MADDE 24. — Uygulama bölgelerinde: 
a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini 

alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, 
b) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halikı, sınıf, ırk, din, mezhep veya 

bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlanndan mahkûm olanlar, 
c) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 

aynı Kanununun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar, 

Bu Kanuna göre toprak dağıtımından istifade edemez ve bunlara toprak verilemez. 
Toprak verilenler kendilerine toprak verildikten sonra, birinci fıkrada tespit edilen suçlardan herhangi bi

rinden mahkûm olmaları halinde verilen toprak geri alınır ve tapu kaydı ilgili kuruluşun talebi ile mahallî tapu 
sicil muhafızlığı tarafından hiç bir hükme hacet kalmadan Hazine adına düzeltilir. 

Yönetmelik 

MADDE 25. — (Tasarının 24 üncü madde»si 25 inci madde olaralk Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan \ve {uygulanmayacak hükümler 

MADDE 26. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta rihten itibaren; 
a) 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanununun, 766 sayılı Tapulama Kanununun 

33 üncü maddesini değiştiren 20 nci maddesi hariç, diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
!b) Bu Kanunun uygulanmasında, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak 

28,12.1960 tarih ve 189 sayılı, 18.12.198H tarih ve 2565 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Aynca Millî Savunma 
Bakanlığına tahsisli olan veya bu Bakanlıkça tahsissiz olarak kullanılan gayrimenkullere bu Kanun uygulan
maz. 

GEÇÎCİ MADDELER 

GtEÇİCİ MADDE 1. — Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre yapılan uıygulama-
larıda kendilerinden toprak kamulaştırılanların altı ay içinde müracaatları halinde, bu Kanun hükümlerine 
göre yapılacak incelemeden sonra Kanunun, «Sahibine Bıraktiaeak Arazbye ilişkin hükümltri uygulanır. 

Geri verilecek arazi dağıtılmamış veya tahsis edilmemişe, bu miktara tekalbül eden kamulaştırma bedeli ile 
faizleri ödenmez. Bu bedellerin hak salhiplerince tahsil edilmiş olması halinde, bedel ve faizler defaten Fona 
iade edilmek kaydı ile arazinin iade edilen kısmı ilgilinin adına tescil edilir. 

Ancak iade edilecek arazi, mülga 1757 sayılı Kanuna göre dağıtılmış veya tahsisi yapılmış ise, hak sa
hiplerine varsa aynı değerde arazi verilir. Arazi sahibi verilen bu araziyi kalbul etmediği takdirde iade edile
cek toprağın miktarına tekabül eden kamulaştırma bedeli bu Kanun hükmüne göre ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre kamulaştırılan veya 
tapulama yolu ile intikal eden hisseli arazinin taksim ve ifrazı, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
bir yıl içinde ilgili kuruluşun hazırlayacağı taksim ve ifraz planları doğrultusunda ve talebi üzerine herhangi 
bir muvafakat aranmaksızın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mahallî teşkilatı tarafından yapılır. 
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Yürürlük 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27. — Bu Kanunu Bakaniar Kurulu yürütür. 

Başibakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

M illî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
' V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. İV. Eldem 

Dışişleri Baka/nı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık-ve îskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tanm Onman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tab"iî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

25 . 10 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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OEÇtCÎ MADDE 3. — Uygulama alanları ve uygulama alanları dışında 1617 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesiyle mülga 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 
4486 sayılı Teiknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Kanunun hükümlerine göre tevzi edilen ve bi-
lahara başkanlarıma devredilmiş bulunan gayrimenkulle rin satışımın iptaline ilişkin olaralk açılmış davalar her 
ne safhada olursa olsun düşer. 

Yürürlük 

MADDE 27. — Tasarının 26 net maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-ı 
tir. 

Yürütme 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir* 
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