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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — İrlanda ve İngiltere'ye gidecek olan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Ay-
dın'a Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin tezkerenin, söz konusu seyahatin iptal 
edilmesi nedeniyle işlemden kaldırılmasının 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1128) 

2. — Macaristan'a gidecek ojan Adalet 
Bakanı M. Necat Eldem'in dönüşüne kadar 
Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1129) 

Sayfa 
71 

74 

75 

75 

75 

75 

3. — Ölüm cezasına hükümlü Kemal Tek-
söz hakkındaki dava dosyasının geri verilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1127) 75:76 

Sayfa 
4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrası
na (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun 11 inci Maddesine (p) Bendi 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin İçtüzüğün 53 üncü maddesi ge
reğince 48 saat geçmeden gündeme alınıp 
görüşülmesine ilişkin Millî Savunma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi (1/786) (S. Sayısı: 469) 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu ve 11 arkadaşının, Batı Trakya' 
da yaşayan Türklerin içinde bulundukları du
rum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/16) 

2..— Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söylemezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve 
ilçe belediyelerine tanınan imar planı yapma 
veya tadil etme yetkilerinin kullanılmasıyla il
gili olarak basında yer alan iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla Ana-

78 

76 

76:77 
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Sayfa 
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 77:78 

C) Danışma Kurulu Önerileri 78 
1. — Milletvekili ara seçimleri nedeniyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları
na, 9 Eylül 1986 Salı gününden başlamak üze
re 15 gün ara verilmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi. 78 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MEC
LÎS ARAvŞTIRMASI 79,106 

A) Öngör üşmeler 79 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut 

özal'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Dev
leti sınırları içerisinde 15.8.1986 tarihinde 
gerçekleştirilen askerî harekât hakkında Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) 79:89 

2. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar 
ve 12 arkadaşının, kıyı yağmacılığını önle
mek ve kıyılardan yararlanma esaslarını ye
niden düzenlemek için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/24) 89:105,106 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
1. — Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'e 

kınama cezası verilmesi. 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

106 

106 
106 
106 

106 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü sorusu ve Devlet Bakam Kâ
zım Oksay'in cevabı (6/672) . 106:107 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut-
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 • 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/673) 107 

Sayfa 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, DPT Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun, 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/677) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/679) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucun
da sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 

13. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/746) 
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Sayfa 
14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 108 

15. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 108 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 108 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 108 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 108 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakari Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 108 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 109 

21. — Adana Mületvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 109 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/698) 109 

23. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Hinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 109 
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Sayfa 
24. — Samsun Milletvekili .Hasan Altay' 

in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in cevabı (6/614) 109:112 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 112 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6'/699) 112 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 112 

28. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 112 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihraca
tına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 112 

30. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 112 

31. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) " 113 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 113 

33. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 113 

69 — 
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34. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak tli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

35. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

36. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üret
me çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 

37. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 

38. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde 
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 

39. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, 
Kars - İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/757) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerdnin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/758) 

Sayfa 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

41.' — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin sözlü sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ce
vabı (6/695) 114:115 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/696) * 115 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal- , 
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 115 

44. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 115 

45. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avnı 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yap
tığı fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 

47. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içi
ne alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı 
ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

48. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca 
iskontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediye Başbakanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/714) 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

51. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 

52. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona et
kisinle ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/771) 

53. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 

54. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/773) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 

Sayfa 

115 
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hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/720) 116 

56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Kerkük'te yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddia
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ce
vabı (6/741) 116:117 

57. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Gü
reş Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/742) 117 

58. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
1 Mayısın resmî bayram günü olarak ilan 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/748) 117 

Sayfa 
59. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önerges (6/749) 117 

60. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/750) 118 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi -(6/751 118 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekillerine verilen araba 
giriş kartlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu ve Başkan-
vekili Özer Gürbüz'ün cevabı (6/755) 118:120 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren Genel Kurulu teş

rif ettiler ve milletvekilleri tarafından alkışlarla ayak
ta karşılandılar. 

TBMM Başkanr Necmettin Karaduman, 17 nci 
Dönem 3 üncü Yasama Yılı çalışmalarını özetleyen 
ve 4 üncü Yasama Yılının da verimli ve başarılı 
geçmesini dileyen bir konuşma yaptı. 

Vefat eden : 

Türkiye'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın; 
Aziz hatıraları önünde birer dakikalık saygı du

ruşunda bulunuldu. 

ABD'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'nin, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek 
olan : 

Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in, 

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın, 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, -Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın, 

İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne ka
dar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin, 

Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in, 

İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halef
oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 
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irlanda ve ingiltere'ye gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Ara
sında 20 Ocak 1972 Tarihli Sosyal Güvenlik Konu
sunda Genel Sözleşmeye Ek 29.5.1985 tarihinde im
zalanan Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının yeniden incelenmek 
üzere iade edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu; Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda bulu
nan kanun tasarısının geri verildiği açıklandı. 

Hakaret suçunu işlediği iddia olunan içel Millet
vekili Mehmet Kocabaş hakkında TBMM Başkanlı
ğına sunulan iki dosyanın, içişleri Bakanlığı Müste
şarı müşteki Galip Demirel ile Emniyet Genel Mü
dürü müşteki Saffet Arıkan Bedük şahsî davaların
dan vazgeçmiş olduklarından iade edilmesine dair 
Başbakanlık tezkereleri okundu; Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonunda bulunan her iki dosyanın ge
ri verildiği açıklandı. 

1177 - Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu; gündemde bulunan kanun tasarısının geri 
verilmesi kabul edildi. 

Başbakan Turgut Özal'ın : 
29 Haziran - 1 Temmuz 1986 tarihlerinde Ro

manya'ya, 

2 - 4 Teimımuz 1986 tarihlerimde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine, 

28 Temmuz - 1 Ağustos 1986 tarihlerinde Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleni Binliğine; 

Yapacağı resmî ziyarete kaitılhıaları uygun görülen 
milletvekillerine dair Başbakanlık tezkereleri kabul 
edMi. 

Hükümet adına Başbakan Turgut özal'ın, Türk 
Silahlı 'Kuvvetlenince inak Devleti sınırlan içerisinde 
15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî harekât hak
kında Anayasanın 98 ineli, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri, uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/15) ile, 

- Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 12 arkada
şının, kıyı yağmacılığım önlemek ve kıyılardan yarar-
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lanma esaslarını' yeniden düzenlemek için a/ınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24); 

Genel Kurulun-bilgisine sunuldu; önergelerin gün
demde yerini alacağı, önıgörüşimeleriinin gelecek bir
leşimde yapılacağı açıklandı. 

'Bilecik Milletvekili Yılmaz Demıir'in, TBMM Baş
kanının Meclisin saygınlığını zedeleyici tutum ve dav-
ranşı nedeniyle bir usul görüşmesi açılmasına dair 
önergesi okundu; İçtüzüğün 64 üncü maddesi muva
cehesinde usul görüşmesi açılmasına imkân olmadığı 
Genel Kurulun bilgisine jsunuldu. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın, 
Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin (6/675) sözlü sorusuna Bayındırlık ve 
iskân Bakanı ismail ıSafa Giray. 

IMalatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, - Sıkıyönetim 
Kanununa göre görevlerine son verilen öğretmen ve 
öğretim üyelerine ilişiklin (6/739) sözlü sorusuna Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor 'Bakam 'Metin Bmiroğlu; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkla'dılar. 

Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, An
kara İli Kayaş ve Gülveren semtindeki bir araziye 
ilişkin (6/760) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz, 

Balıkesıir Milletvekili Davut Abacıgillin Balıkesir 
yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına ilişkin 
(6/712) sözlü sorusuna Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan, 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 
in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu Köyündeki 
elektrik satış fiyatına ilişkin (6/719) sözlü sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudl Türel, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sanıkların 
avukat tutma talepleriyle ilgili olarak .genelge yayın
lanıp yayınlanmadığına ilişkin (6/763) sözlü sorusuna 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem; 

Cevap verdiler. 
İçel 'Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/671), 
Edirne Millet'veikilÜ Türkân Turgut Ankan'ın 

(6/672), (6/673), (6/674), 
Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/679), (6/680), (6/681), (6/682), (6/699), (6/700), 
(6/758), 

İstanbul Milletvekilli Günseli Özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narıin'in (6/598), 

(6/610), 



T. B. M. M. B : 2 

İzmîr M'illetvekili A. Aşkım Töktaş'ın (6/746), 
Adana Milletvekili (Metin 'Üstünel'in (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
Trabzon MMefvekili Osman Bahadır'm (6/702), 
tzmıir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), 
•Kayseri Milletveki'li Mehmet Üner'in (6/705), 
Ordu M'iletvek'ilıi Buseydin A!vni Sağesen'ın (6/770), 
Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in (6/709), 

(6/710), (6/711), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/752), (6/753), 

Diyarbakır Milletvekili Mahrnud Altumakar'ın 
(6/764); 

Sözlü soruta İlgiıld bakanlar Genel Kurulda ha
zır (bulunmadıklarından, 

Edirne Milletvekili Türkân Arıkan'ın (6/676), 
(6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), 
(6/703), (6/704), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/701), (6/755), 

'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/714), 
<6/715), (6/750), (6/751), 

Kahramanmaraş Milletvekili 'M. Turan Bayezit'in 
(6/720); 

ISözllü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşjknide 
görüşülmüş toaşlka soruları bulunduğundan, 

Hçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/686),' 
(6/693), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil"in (6/616), 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'ln (6/621), 
(6/749), 

Adana Miille'tvekih' Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), (6/773), 

Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), (6/767), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demür'in (6/632), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürık'ün 

(6/726), 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 
(6/667), 

Muğla Milletvekili İdrds Gürpınar'ın (6/695), 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/771), (6/772), 
istanbul Milletvekili ibrahim Ural'm (6/742), 
içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in (6/748), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/754), 

M i . 1986 O: 1 
I Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
I nun (6/761), (6/762), <6/765), (6/766), 
I Adana Milletvekili Metin Üstüınerin (6/768), 

I Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın (6/769); 

I Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
I Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Kars Milletvekili Halis Soylu'nun (6/757), 

I Muğla Milletvekili tdnis Gürpınar'ın (6/716), 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/741); 

Sözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurulda ha-
I zır ibulunmaldiiklanndan bir defaya mahsus olmak 
I üzere; 
I Ertelendiler, 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 'De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci 'Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanım Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) ve, 

tstanlbuıl Milletvekilli Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşı
nın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı 'Sosyal Sigortalar 
Kanununun 45 inci Maddesıiriin Birinci Fıkrasının De-
ğiştirilmesdne Dair Kanun Teklifli ve Sağlık ve Sosyal 

I işler Komisyonu Raporunun (2/275) (S. Sayısı : 466); 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, 

İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Erden'in; 
4.11.1981 Tanih ve 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 
inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının De-

I ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu «(2/339) (S. Sayısı : 460); 

I Baza 'işlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutul
masına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

I Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve 
I Dışişler komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 

(441), 

I Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
I Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
I Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş-
I leri Komisyonu Raporunun (1/764) (S. Sayısı : 465); 

I Görüşmeleri, (komisyon ve hükümet yetkilileri Ge-
I ne Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
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Ertdendıi. 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesüne, Bazı Madde
lerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının (1/774) (S. Sayısı : 455) hükümetin talebi 
üzerine geri verilmesi (kabul olundu. 

Teklif 
1. — Konya MıilldCvekili 'Haydar Koyuncu'nun 

24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/359) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

Tezkereler 
1. — Mehmet Yalçınkaya Hakkındaki Ölüm Ce

zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1120) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.9.1986) 

2. — Mustafa Sarıkaya Hakkındaki Ölüm Ceza
isinin Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke-
resli (3/1121) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.9.1986) 

3. —- Uğur Sümer, Avni Yılmaz, Osman Zeybek, 
Süleyman Oktay, Oktay Alat, Mehmet Soyadiar, Or
han Sağcan, Ahmet Acartürk ve Mustafa Uysal Hak
larındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1122) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

Rapor 
1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 

3 üncü Maddesinin 'Birimci Fıkrasına (r) Bendi İle 
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Mad
desine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
mümde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/786) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
2.9.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 

karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.7.1986) 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, bazı şir
ketlerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/792) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12.8.1986) 

2 Eylül 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birlerime saat 17^00'de son verildi. 

Başkan 
Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Kırklareli 

Mehmet Üner Cemâl Özbilen 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına illşkıin Başbakan ve Ta
nın Orman ve Köyişleri Bakamımdan sözlü soru öner
gesi (6/793) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te-
ıkirdağ - Hayrahölu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere 'ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (Baş
kanlığa geliş tarihi :• 1.9.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 

in, Gaziantep Valisi hakkında ileri sürülen .bazı id
dialara' ilişkin İçişleri Bakanıından yazılı soru öner
gesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

2. — Hatay Milletvekil'i Mustafa Murat Sökmen-
oğiu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisince buğday alım
larında çifte fiyat uygulandığı iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, harita müteahhitliği karneleri iptal edilen tekni
ker ve fen memurlarının, haklarının iade edilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

4. — Erzurum Müllet) vekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, üçüncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 
cenaze törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1327) {Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu ve 11 arkadaşının, Batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin içinde 'bulundukları durum konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101, inci rnaddelerti 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-

mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe bele-diye-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
2 . 9 . 1986 Sah 
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terine tanınan imar planı yapma veya tadıl etme yct-
küerMn kulanıtaiasıyla ilgili .olarak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 
nci Birleşimini açıyorum. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İrlanda, İngiltere'ye gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'a Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin tezkerenin, söz konusu seyahatin 
iptal edilmesi nedeniyle işlemden kaldırılmasının uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1128) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ay

rı okutup, bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 Ağustos 1986 gün ve Kan. Kar. 39-06-
62-86-376/6153 sayılı yazınız. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Avrupa Bölgesi 
Ofisince düzenlenen «Herkes için Sağlık 4 üncü Av
rupa Bölge Toplantısı» na katılmak üzere 24 Ağus
tos 1986 tarihinde İrlanda'ya ve görüşmelerde bulun
mak üzere de İngiltere'ye gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Avdın'ın dönüşüne 
kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik ettiğine 
dair ilgi yazımızın, söz konusu seyahatin iptal edil
mesi sebebiyle işlemden kaldırılmasının, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım, 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) '("Başkanlığa geliş tarihi : 
1.9.1986) 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlı
yoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Macaristan'a gidecek olan Adalet Bakanı M. 

Necat Eldem'in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1129) 

BAŞKAN — Dliğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Eylül 1986 ta
rihinde Macaristan'a gidecek olan Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Balkanı Yıldırım Akbulut'un vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Ölüm cezasına hükümlü Kemal Teksöz hak

kındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/11Î7) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş önergesi vardır, okuıtuyo-
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 25.10.1985 gün ve 19-301-18134 sayılı 

yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 28.8.1986 gün ve 

24-15-86 - Şb. 4 sayılı yazısı. 

»•••<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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TCK'nun 125 inci maddesine muhalefet suçun
dan ölüm cezasına mahkûm edilen Kemal Teksöz ve 
arkadaşları hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız 
ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Kemal Teksöz'ün, 3216 sayılı «Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun» 
dan istifade etmesi sebebiyle, hakkında kesinleşen 
ölüm cezasının 30 yıl ağır hapis cezasına tahvil edil
mesinden dolayı, kanuni işlemin durdurularak, adı 
geçene ait dava dosyasının Millî Savunma Bakanlı
ğına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilme
sini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya hükümete geri verilmiştir. 

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

I. — Amasya Mile t ve kili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da yasayan Türk
lerin içinde bulundukları durum konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/16) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 98 inci ve Millet Meclisli İçtüzüğü

nün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca; Bati Trakya 
Türklerinin sorunları ile Bulgaristan'da yaşayan soy
daşlarımızın üzerinde yapılan baskılar ve asimilasyon 
hareketleri tahlaırnmül sınırını aştığı bir gerçektir. 

Buradaki Türklerin içinde bulunduğu durum üze
rinde Genel Görüşme açılmasını arz ederiz. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Mehmet Ünler 
Kayseri 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Salim Erel 
Konya 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Şevki Taştan 
Sivas 

Yılmaz Önen 
izmir 

Enver Özcan 
Tokat 

G e r e k ç e 
Türk - Bulgar ilişkilerinde geriye doğru değerlen

dirdiğimizde, Osmanlı imparatorluğu devrinden iti
baren ve daha sonraki devletlerarası hukukî gelişme
lerin ve ikili anlaşmaların çerçevesinde bazı evrim
lerden geçtiği malumdur. 

Bunlardan 1950 - 1951 yıllarında Türkiye'ye göç 
ve iskâna müsaade edilen 154 000 göçmen sayısı, bu 
senelerden itibaren isteğe bağlı olmaksızın; kendi kül
tür ve toplumsal yaşamlarını sürdürmek ve nesille
rini idame ettirebilmek için kendi soydaşları ile mü
nasebetlerini devam ettirmiş ve Bulgaristan'da kal
mıştır. 

Bugün Bulgaristan'ın çeşitli köy ve yerleşim mer
kezlerinde değişik yoğunluk ve oranda Türklerin ya
şadığı ve yaşamalarını sürdürdüğü bilinen bir ger
çektir. 

Ancak, Bulgar Hükümetinin, son zamanlarda bu
ralarda yaşayan Türklere yoğun bir şekilde baskı, 
soykırımı ve asimilasyon hareketleri boyutlarım faz
laca artırmış âdeta bir işkence haline dönüştürmüştür. 

insan Hakları Evrensel Beyannjanıesi, 1975 Helsin
ki Anlaşması ile dünya hukuku prensiplerine tama
men aykırı bir tavır ve anlayışla, Bulgar Devleti bu 
vurdumduymaz icraatını daha da katı boyutları ile 
sürdürmeye devam etmiş, baskı ve terör haline dönü
şen bu tavrı, orada yaşayan Türklerin yaşiamlarını da 
hayatından îbezdiren bir ortama getirmiştir. 

Uygulama asimilasyon hareketlerine örnekler ve
recek olursak; 

Türkçe eğitim yapan okullar kapatılmış ve Türkçe 
konuşmak yasaklanmıştır. 

Türkçe kitap basımı ve satışı yasaklanmış, Türkçe 
gazete yayımı menedilmiş, ülkeye Türkçe kitap ve 
gazetenin girişi de yasaklanmıştır. 

Kütüphane ve kitapevlerindeki Türkçe basılı kitap 
ve çeşitli dergi ve mecmuaların yurda sokulması, okun
ması ve satışı yasaklanmıştır. 

Türkçe şarkı ve türkülerin yayımı önlenmiş, hat
ta umumî yerlerde Türkçe konuşmak yasaklandığı 
gibi ağır cezalar getirilmiş ve çarptırılmıştır. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, yerleşim merkez
leri köyler ve mahallelerde tüm camiler yıktırılmış 
bir kısmı ise kilise haline dönüştürülmüş ve toplu
mun ibadet özgürlüğü elinden baskı ile alınmıştır. 

Yeni doğan çocuktan itibaren aile fertlerinin 
isimleri değiştirilerek buna fertler zorlanmıştır. 
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Bu gibi örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz, 
insan halklarına aykırı, yaşam şartlarının baskıdan 
öte tahammül sınırlarını fazlaca aştığı bir asuda, 
Türk halkının yaşam, ibadet özgürlükleri her boyutu 
ile elinden alınmış bulunmaktadır. 

Bulgar Anayasasında açık bir hukukî hüküm bu
lunmasına rağmen, bu komşu devletin insan hakları 
hukuk anlayışına sığmayan soykırım hareketi, Türk 
toplumunda büyük bir üzüntü ve infial yaratmıştır. 

Bundan öte, Batı Trakya Türkleri üzerinde, ben
zer fiilî hareketler ve baskılarda gözardı edilmemeli
dir. 

Kültürel, ekonomik ve manevî baskılar, Lozan 
Antlaşmasının hükümlerine tamamen ters bir davra
nış içerisinde sürmekte ve doruk noktasına ulaşmak
tadır. 

Bu hassasiyet içerisinde ulusal dış politikamız açı
sından konunun ciddiyeti hepimizin ve millî dava
mız çerçevesinde TBMM sayın üyelerinin olaylara 
bütünü ile eğileceğini saygıyla arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini alacak 
ve genel görüşme açılıp açılmaması hakkındaki ön-
görüşme sırasında yapılacaktır. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-
mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediye
lerine tanınan imar planı yapma veya tadil etme yet
kilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük belediyelerde hizmetin süratli ve etkili bir 

biçimde yapılması amacıyla 25 Mart 1984 yerel'se
çimlerinden iki gün önce 195 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile ülkemizde metrepol sisteme geçil
miştir. Anakent ile ilçe belediye başkanlarının görev 
ve sorumluluklarını yeterli açıklıkla ortaya koyama
yan söz konusu kanun hükmündeki kararnameden 
sonra 27 Haziran 1984'te 3030 sayılı Kanun ile bele
diye başkanlarının yetkileri genişletilmiş ve çıkarılan 
bir yönetmelikle yetkiler daha da artırılmıştır. 

Ne var ki; yetkiler verilirken, aynı anda düşünül
mesi gereken yeterli bir denetim ve gözetim meka
nizması çalıştırılmamıştır. Bunun sonucu, özellikle, 
her belediye başkanlığına tanınan imar planı yapma 
veya tadil etme yetkisinin kullanımıyla ilgili olarak 

çeşitli iddialarda bulunulmuştur." Örneğin, yeşil sa
haların. iskâna açılması, mevcut inşaat düzeni içinde 
yeni ilave haklar sağlanması büyük menfaat ortamı 
yaratmıştır. Bu ortam içinde, basında da geniş yer 
almakta olan rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullan
mak, hukuk dışı işlemler, siyasî baskı iddiaları, gi
derek çoğalmasını tabiî karşılamakla birlikte, hiçbir 
devirde bu kadar kısa zamanda böylesine yoğun ve 
vahim iddiaların ortaya konmadığını da kabul etmek 
gerekir. 

Bu noktada, basında son birkaç ay içinde yer alan 
haberlerin sadece birkaçına işaret edelim: 

27 Haziran 1986, Sabah, «Görevinden istifa eden 
ANAP Kadıköy ilçe Başkanı, Belediye Başkanı he
sap vermelidir, dedi.» 

2 Temmuz 1986, Milliyet, «Kadıköy Belediye 
Meclisi toplantısında birçok yolsuzluk ve usulsüzlük 
suçlaması ortaya atıldı.», «Altmış yurttaş Anakent 
vs Kadıköy Belediyeleri hakkında dava açtı.» 

19 Temmuz 1986, Hürriyet, «Bir inşaat şirketi 
Selamiçeşme'deki tarihî köşkü hiç ücret almadan 
Kadıköy Belediyesi adına restore ediyor.» 

1 Temmuz 1986, Milliyet, «Tamir ruhsatı ile, te
melden yeni inşaat olarak otel kisvesi altında apart
man», «Kanalizasyon için halktan derneğe yaptırı
lan usulsüz ve kanunsuz bağışlar.» 

5 Temmuz 1986, Milliyet, «Halktan gizleniyor 
ama, Büyükada'da pis kanal suları denize akıyor.» 

21 Haziran 1986, Hürriyet, «Fatih Belediyesinde 
yolsuzluk iddiası Belediye Meclis Üyesi; Başkanın 
adamları, yolsuzlukları bildiğim için beni öldürmek 
istediler.» 

12 Temmuz 1986, Sabah, «İstanbul'da yeşil alan
lar vatandaşın elinden burası işe yaramaz diye yok 
pahasına alınıyor, sonra bir gecede belediyelerden 
inşaat izni çıkarılıyor.» 

8 Temmuz 1986, Tercüman, «Belediyeler kontrol 
edilemiyor.» 

20 Temmuz 1986, Milliyet, «Ankara Anakent Be
lediye Başkanı; rüşvet yoktur diyemem», «İstanbul 
Anakent Belediye Başkanı; bizim ilçe belediyeleri için 
soruşturma yetkimiz yok, hiçbir şey yapamıyoruz», 
«Dünyada bizdeki kadar liberal bir metropol sistem 
göremezsiniz.» 

Bu örneklerin benzerlerine hemen hergün rastla
mak mümkündür. 

Her geçen gün artan oranda devletin varlığını 
zedeleyen ve kamu vicdanım sızlatan yukarıdaki ve 
benzeri iddiaların gerçeklik derecesini tespit ve son-
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ra gereğini yapmak üzere Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 10(2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca anakentler 
ve ilgili ilçe belediyeleri tasarrufları hakkında bir 
Meclis Araştırması açılması hususunu saygıyla izni
nize sunarız. 

Ülkü Söylemezoğlü 
Kahramanmaraş 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Mehmet Sedat Turan 
Kayseri 

Abdülkerim Yıkmaz Erdem 
Mardin 

Isımöt Tavgaç 
Bursa 

ismail Şengün 
.Denizi 

Faik Taırıımcıoğlu 
BMs 

Mehmet Arif Ataiay 
Adıyaman 

Kadri Alıtay 
Antalya 

A. Necati- Kaıra'a 
Kütahya 

BAŞKAN Bilgilerinize sunutauştur. 

Meclis araştıırımasr önergesi gündıeımde yerlimi ala
cak ve Meclis araştırmasımın açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, şurasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi île 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Mad
desine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin İçtüzüğün 53 üncü maddesi 
gereğince 48 saat geçmeden gündeme alınıp görüşül
mesine İlişkin Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (1/786) (S. Sayısı : 469) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun, İç
tüzüğün 53 üncü maddesine göre verilmiş tezkeresi 
vardır; okutup, onayınızla sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz «1402 Sayılı 'Sıkıyönetim Kanu

nunun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına 
(r) Bendi ide 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 
11 inci maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname» yi görüşmüş ve ko
misyon raporu basılıp, 469 sıra sayısı ile dağıtılmış 
ve 2.9.1986 (bugünkü) Gelen Kâğıtlarda yayınlan
mıştır. 

Konunun millî güvenlik ve asayiş yönünden arz 
ettiği fevkalade önem ve müstaceliyet nazara alına
rak İçtüzüğün 53 üncü madıdıesi gereğince 48 saat 
geçmeden •gündeme alınıp görüşülmesine karar veril-
ımişLir. 

Gereğinin yapıılmasını saygıyla arz ederim. 
Fıerruh Üter 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kaibull edemler... Etmeyenler... Önerge kabuıl edil-
mişltlk". 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Milletvekili ara seçimleri nedeniyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 9 Eylül 1986 
Salı gününden başlamak üzere 15 gün ara verilme
sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

No. : 51 
Danışma Kurulu önerisi 

Tarihi 2.9.1986 

Danışma Kurulunun 2.9.1986 Salı günü yaptığı 
•toplantıda aşağıdaki önlerinin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye .'Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

SHP Grubu 
Başkanvekili 

M. Seyfi Oktay 

HDP Grubu Temsilcisi 
Kadri Alıtay 

Ana. P. Grubu 
Başkanvekili 

Haydar Özalp 

DYP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Öneri : 
Milletvekili ara seçimleri nedeniyle Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin çalışmalarına, 9 Eylül 1986 Sa
lı gününden başlamak üzere, 15 gün ara verilmesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS S 

A) ÖNGÖRÜSMELER 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içe
risinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî ha
rekât hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içerisinde 
15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî harekât 
hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
dnci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeye başlıyoruz. 

Önergeyi 'tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1*4012 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü 

maddesinin Birinci Fıkrasına <(r) Bendi ile 2935 Sayılı 
Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) 
Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin verdiği ydtkiye dayanılarak hükümetimiz 
ile Irak Hükümeti arasında varılan mutabakat çer
çevesinde, milletlerarası hukukun meşru saydığı sı
cak takip kuralından (Hat Pursuit) yararlanılarak, 
anılan ülke sınırları 'içerisinde Türk Silahlı Kuvvetle
rince 15 Ağustos 1986 tarihinde gerçekleştirilen aske
rî harekât hakkında Ibilgü sunmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci maddesiyle 'Millet Meclisi îçıtlüzüğünün 
100 ve 101 inci maddelerine göre genel görüşme açıl
ması hususunda gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

mek için çeşitli ihainane yollara başvurmuşlar; ancak, 
milletimizin sağlam yapısı, yüksek manevî değerleri 
ve gücü sayesinde, Türk varlık vıe bütünlüğünü Ana
dolu'dan siölküp atmaları mümkün olmamıştır. Bu 
mihraklar, tarihimizin değişik safhalarında; coğrafî ve 
etnik özelliği dolayısıyla, en kolay istismar vasıtası 
olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki vatandaşla
rımız üzerinde birtakım ayrılıkçı davranışlara da gi
rişmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, 1970 ila 1980 yılları arasın
daki dönemde Türkiye'yi bölüp parçalamak için çe
şitli illegal örgüt ve (bunların fraksiyonları ittifak için
de olmuşlar, ülkede ıbir baştan 'bir başa terör, tedhiş 
ve anarşi fırtınasını estirmişlerdir. Bu ittifakın Gü
neydoğu Anadolu Bölgesindeki üyesi, Marksist, Le-
ninist, komüninst felsefe doğrultusunda yurt içi ve 
yurt dışında faaliyet gösteren KürdMan İşçi Partisi, 
PKK'dır. 

12 Eylül 1980'den sonra ülkede girişilen terör ve 
ıtedhişi temizleme operasyonu, tabiatıyla PKK'yı da 
kapsamış, çetenin o tarihteki mensuplarından büyük 
bir kısmı ele geçirilmiş, yakalananlar mahkûm edil
miş, bir kısmı ise yurt dışına kaçmıştır. Kaçanlar 
tmralardaki kamplarda askerî ve siyasî eğitimlerini 
sürdürmüşlerdir. 

Anılan örgüt, 1980 yılında başlayan Irak - İran 
haribli nedeniyle kuzey Irakta meydana gelen kontrol
süz bölgenin, Türkiye'ye karşı devam ettireceği silahlı 
eylemler için ana üs bölgesi olabileceğini değerlendir
miş ve bu bölgeyi kontrol elden Mesut Barzani ile it
tifaka girerek, 1983 yılı ilkbaharından itibaren mili
tanlarını Barzani'nİn kamplarına göndermeye başla
mıştır. Bu arada, 1982 yılından beri de, Güneydoğu 
Anaidolu Bölgesinde başlattığı propaganda eylemleriyle 
militan kadrosunu genişletmeye çalışmıştır. Sözlü ve 
yazılı propaganda eylemlerini yeterli görmeyen PKK, 
silahlı propaganda eylemlerine gidilmesini kararlaştır
mış ve nihayet, malumları olduğu üzere, 15 Ağustos 
1984'te Eruh ve Şemdinli baskınlarını gerçekleştir
miştir. 

Örgüt, son iki sene içinde bölgede siyasî birim
leriyle bölge komiteleri oluşturmaya çalışırken, silah
lı propaganda unsurlarıyla silahlı eylemlerine sınırlı 
da olsa devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 14 Ağustos 1984 günü bö
lücü eşkıyanın saldırılarından sonra yapılan istihbarat 
faaliyetleriyle, itirafçıların raporlarından elde edilen 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, yüce (Meclisin değerli üye
leri; ülkemizin Doğu ve Günıeydloğu Anadolu bölge
sinde vuku ıbulan olayların ve b'ölücü eşkıyaya karşı 
15 Ağustos 1986 günü düzenlenen hava harekâtının 
izahına başlamadan önce, tarihî birkaç gerçeği kısa
ca hatırlaftmaık istiyorum. 

. Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bin yı
lı aşkın bir süredir Anadolu'da kurulmuş Türk dev
letlerini bölmek, parçalamak ve Anadolu'yu Türk 
hâkimiyetinden çıkarmak isteyen dış güçlerin varlığı, 
tarihî bir vakıadır. Bu dış 'güçler, emellerine, ulaşabil-
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bilgilerden, bunların, İrak'ın kuzeyinde, geneli ilkle hu
dutlarımıza 10 kilometre uzaklıktaki şerit içerisinde 
kamplar Ikundukları, örgütün daha çok, Haftanin, 
Kishan, Zive ve Hayat (gibi ana kamplarda barındığı, 
bunlardan Haftanin ve Kishan kampları Türkiye'ye 
yakın olduğundan, örgüt tarafından ülkemize karşı ey
lem hazırlığı için, diğerlerinin ise askerî ve sliyâsî eği
tim maksatlarıyla kullanıldıkları tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği gilbi, Eruh ve Şemdinli ilçele
rinde, 15. Ağustos 1984 günü, 50,- SO kişi olduğu be
lirlenen Ibölüioü eşkıya grupları, Türküye Cumhuriyeti 
Devletinin itibar, onur ve bekasına yöneltilmiş ıbir sal
dırı düzenlemişlerdir. 

Bu ve benzeri olayların, »mahiyeti ve uygulama yön
temleri' itibariyle çok ciddî olduğu, devlet olarak çok 
hassas ve kararlı davranılmaisı gerektiği değerlendiril
miş ve başlangıçta mahallî komutanlıklarca, aıdemî 
merikezî olarak başlatılan operasyonlar, 21 Ağustos 
1984 tarihimde yayınlanan 'İç Güvenlik Harekât Di
rektifi ile, 1402 sayılı Sıkıyönetim ve 2803 sayılı Jan
darma Teşkilat, Görev ve Yeltfkileri [Kanunları çerçe
vesinde, merkezî, planlı ve koordonelli bir iç güven
lik harekâtına dönüştürülmüş ve bölgedeki birlikler 
takviye edilmiştir. Ayrıca, bölücü eçkiyanın taktik ve 
tekniklerine karşı en etkin şekilde mukabele yeteneği
ne sahip, her biri'si 1 5 - 2 0 kişiden oluşan, özel eği
timli ve özel s'ilah ve teçhizata sahip iç güvenlik özel 
tümleri bölgeye sevk edilmiş; konuş ve tertiplenme ile 
ilgili kış tertipleri alınmış, (bölgedeki bütün ilçelere as
garî bölük çapında birlikler konuşlandırılmış, yeni 
jandarma karakolları kurulmuş, mevcut karakollar 
takviye edilmiştir. 

Askerî birliklerin yanı sıra, (bölgede görev yapan 
polis sayı'sı da -artırılmış; araç, gereç ve teçhizat ba
kımından üst seviyeye getirilmiştir. 

Ayrıca, teröristlerle mücadele konusunda uzmanlık 
eğitiminden geçirilmiş ve hizmetin gereğine uygun teç
hizatla donatılmış bulunan özel harekât timlerimiz, 
bölgedeki illerde görevlendirilmiştir. Aynı şekilde. 
Jandarma Genel Komutanlığınca teşkil edilen vurucu 
timlerin eğitimi ve bu (bölgelerde görevlendirilmeleri 
sağlanmıştır. 

Malumları olduğu üzere, iç güvenlik harekât sa
hasının çok dağlık ve sarp olması, askerî harekâtı bü
yük ölçüde güçleştirmektedir. Coğrafî yapının, aske
rî birlikler aleyhine olan bu durumu, en az 'bölücü eş
kıya kadar hareket kabiliyetine sahip, 15 - 20 kişiden 
oluşan, kendi kendine istihbarat 'toplayabilen ve mo
dern silah ve teçhizata sahip iç (güvenlik özel «imle
riyle lehimize çevrilmeye çalışılmaktadır. 
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î Bölgede harekâta olumsuz yönde tesir eden bir di
ğer faktör de sınır güvenliğidir. ÖBöllgede faaliyet gös
teren bölüşü eşkıyanın bir kısmı Kuzey Irak toprak
larında barınmakta, eğitim görmekte ve oralardan al-

I dığı politik direktiflerle, sınırlardan Türkiye'ye geçe
rek eylemler yapmakta, tekrar Irak topraklarına geç-

I meklted'irler. 
I Aynı durum İran ve Suriye için de mevcuttur. Irak' 

in, iran'la harp içinde bulunması, Suriye'nin kuvvet-
I lerinin büyük bir kısmının Lübnan'a angaje olması 

nedeniyle, her üç ülkenin sınırlarımıza mücavir böl
gelerinde kontrolleri yok denecek kadar azdır. 

I Sınır (geçişlerini kontrol altına almak iiçin 2565 
sayılı Askerî Vaşak İBölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanun ve Yönetmeliği gereğince sınırlarda kurulması 

j öngörülen fizikî (güvenlik sistemi inşa çalışmaları 
1985 yılında Nusaybin - Cizre arasımda başlatılmış ve 
bugüne kadar 11 kilometresi tamamen, 71 kilometresi 
de Çok az bazı noksanlık! arıyla olmak üzere, toplam 
85 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. Halen inşa ça
lışmaları devam etmekte olup, bu konuda şimdiye ka
dar 2 milyar Türk Liraisı civarında harcama yapılmış
tır. 

Saym milletvekilleri, yukarıda arz edilen iç güven
lik harekâtı sürdürülürken, 12 Ağustos 1986 günü Siirt 
İlimize bağlı Şırnak İlçesinde Güryazt'daki Jandarma 
Sınır Taburu merkezine 3 araçlık bir konvoy halinde 
dönmekte olan 1 binbaşı, 2 astsubay ve 23 erden olu
şan bir müfreze, saat 15.00 civarında Uludere - Or-
tabayır mevkiinde PKK'ya mensup 30 kişi kadar ol
duğu tespit edilen bölücü eşkıya grubu tarafından pu
suya düşürülmüş, olay sırasında tabur komutanı bin
başı, 1 asitisubay, 10 er ve erbaş şehit olmuş, 10 er ve 
erbaş muhtelif derecede yaralanmıştır. 

Olayın haber alınması üzerine, bölücü eşkıya gru
bunun Irak'a geçmelerine mani olmak üzere bölgeye 

I derhal birlikler sevk edilmiş ve helikopterlerle de ta
kip harekâtı sürdürülmüş ve muhtemel sınır geçiş böl
geleri kapatılmak üzere ayrıca birlikler sevk edilmiş-
tir. 

Irak sınırı istikametinde kaçmaya çalışan bir kısım 
bölücü eşkıya ile ilk temals sağlanmış, yapılan operas
yon sırasında bir bölücü eşkıya lav markalı silahı ile 
birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

12 Ağustos 1986 günü başlatılan takip harekâtı, 
karadan ve havadan sürdürülmüş, GürVil Dağı böl
gesinde zaman zaman temas sağlanan bölücü eşkıya
nın bir kısmının, 12 Ağustos 1986 günü gecesi Irak'a 

j geçtiği tespit edilmiştir. (Bölgede yapılan aramalar 14 
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Ağustos 1986 günü akşamına kadar aralıksız devam 
etmiş, kalan bölücü eşkıya, gece ve sarp araziden de 
istifade ederek peyderpey Irak'a geçmeyi başarmıştır. 
Irak'a geçtiği tespit edilen bölücü eşkıyayı yakalamak
la görevlendirilen takip (kuvvetleri, 14 Ağustos 1986 
günü 'gecesi Irak'a geçerek Haiftanıin ve Kisıhan'daki 
PKK kamplarına giden bölücü eşkıyayı gece takip et
meyi uygun görmemiş, sabah, alacakaranlık başlan
gıcında taklibe devamı etmeye karar vermişlerdir. 

Bölgedeki istihbarat kaynaklarından alınan bilgile
re ıgöre, olaya neden olan 30 kaidar bölücü eşkıyanın 
Irak topraklarında bulunan ve PKKTya ait kamplar
dan Haftanin, Kishan ve Hayat kamplarına gittikleri 
tespit edilmiş ve bunların kara kuvvetleri birlikleri ile 
değil, hava 'kuvvetleri uçakları 'ile takibinin daha uy
gun ve etkili olacağı değerlendirilerek 15 Ağustos 
1986 Ourna günü saat 06.00'da olaya neden olan bö
lücü eşkıyanın barındığı Haftanin, Kishan ve Hayat 
kamplarına Haiva Kuvvetleri uçaklarıyla taarruz edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bölücü eşkıyanın bu alçakça hareketini cezalandır
manın yanında bu harekât aşağıdaki amaçları da ta
şımaktadır : 

Tüm İPİKK mensuplarının faaliyetlerini önlemek, 
IBölücü eşkıyanın İran ve Suriye'deki unsurlarını 

sindirmek, 
Barınaklarını tahrip ötmek ve kendilerini barındı

ran ©arzani taraftarlarından kopmalarını sağlamak, 
PKK dahil bütün bölücü grupları, Türkiye'de uy

gulamaları muhtemel faaliyetlerinden caydırmak, 

Yardım aldığı ülkelerden yardımların kesilmesini 
sağlamak. 

Yukarıdakilerden daha önemlisi, bölücü eşkıyaya, 
onun taraftarlarına ve bütün dünyaya karşı Türkiye' 
nün kararlılığını göstermektir. 

Sayın milletvekilleri, harekâtın hukukî dayanağı
nı birazcık olsun açıklamak istiyorum. Bilindiği gibi, 
Türkiye ve Irak Dışişleri Bakanları 15 Ekim 1984 ta
rihinde bir araya gelerek birjgörüşme zaptı 'imzalamış
lardır. Bu görüşme zaptında özet olarak Türk - Irak 
ortak sınırında güvenlik ve işbirliğini sağlamak ama
cıyla iki ülke makamlarının aşağıdaki tedbirleri etkin 
bir şekilde uygulamaları hususunda anlaşmaya varıl
mıştır. 

Silahlı kuvvetlere mensup takip kuvvetleri, çok za
rurî hallerde sınırı geçebileceklerdir. Bu uygulamaları 
daha etkin hale getirebilmek için, hava harekâtı da ya
pılabilecektir. Taraflara, böyle bir harekâtta, makul 
bir süre önce bilgi verilecek ve mutabakat sağlanacak

tır. İki ülke arasında irtibat elemanları teati edilerek, 
bir koordinasyon sistemi kurulacak, mutabakata bağ
lı olarak beş - on kilometreye kadar foto keşfi yap
mak mümkün olacaktır. 

Yukarıda özet olarak muhtevası belirlenen bu an
laşma çerçevesinde, imza tarihinden bugüne kadar, 
Irak Hükümeti ve yetkili temsilcileriyle istihbarat bilgi 
teatisi dahil, sıkı bir işbirliği idame ettirilmiş, irtibat 
heyetleri kurulmuş Ve muhtelif tarihlerde karşılıklı 
mutabakat- teisi's edilerek, foto keşfi icra edilmiştir. 

Irak - Türkiye arasında, yukarıda belirtilen 15 
Bkim 1984 tarihli görüşme zaptı muhtevasından açık
ça anlaşıldığı şekilde, 15 Ağustos 1986 günü icra edi
len sınır ve ötesi harekât, her iki ülkenin mutabakatı 
çerçevesinde icra edilmiştir. İki ülkenin bu mutabaka
tının dışında, uluslararası hukuk kaidelerinin de böy
le bir harekâta cevaz verdiği sarih olarak görülmek
tedir. Devletlerarası hukukta, her devletin öncelikle 
kendini koruma ve var olma hakkına sahlip olduğu 
kaidesi vardır; her devlet bu hakkını, bir diğer dev
lete karşı olduğu gibi, sorumsuz grupların saldırısına 
karşı da kullanabilir. Bu, bir meşru müdafaa halidir. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik kuvvetlerimizin gü
cüne ve seri operasyonlarına rağmen, şartlandırılmış, 
beyinleri yıkanmış, cani ruıhlu, gözü dönmüş ihanet 
çeteleri, arazinin sarplığının, yerleşim yerlerinin fev
kalade dağınık bulunuşunun kendilerine bahşettiği im
kânlardan ve yöreyi çok iyi tanımalarından bilistifade, 
mahdut da olsa bazı yöre sakinlerinin çeşitli desteğin
den de yararlanarak, sivil halka ve devlet kuvvetleri
ne karşı pusu, çeşitli silahla tarama, karakol baskını 
gilbi saldırılarını sürdürebilmişlerdir. 

Saldırılarını müteakip, sınırı geçerek mücavir sa
hadaki kamplara sığınan bu bölücü eşkıyayı uçakla
rımız, komşumuz Irak ile olan anlaşmamız gereğince 
ve Anayasamızın 121 ve 122 nci maıdldeleriine istina
den, hükümetimizin çıkardığı kanun hükmünde ka
rarnameye dayanarak, ininde vurmuştur. 

Yapılan harekât, anlaşmalara, Anayasaya ve dev
letler hukuku prensiplerine uygundur. Milletimizce de 
takdirle karşılanmıştır. Eşkıyanın benzeri davranışları, 
gerektiğinde aynı şekilde mukabele görecektir; bundan 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenlerle genel görüşme 
açılması isteğimizi belirtir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Bi

çer. (ANAP ve HDP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA HİLMÎ BİÇER (Sinop) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; son yedi 
sekiz seneden beri memleketimizdeki politik kısır çe
kişmelerin yanı sıra ve özellikle şarik •illerimizin bazı
larında kötü emelli illegal örgütlerin yıkıcı faaliyette 
bulunmaları, her geçen gün mücadelelerini artırdıkları, 
onların ıbu hareketlerine sahip çıkmak: istemeyen, ka
bul etmeyen bölge sakinlerine de baskınlar düzenle
yerek veya kaçırarak, bölgeye liibret olması 'için zaman 
zaman öldürdükleri, 'bunlara karşı yapılan mücadele
nin ise başarılı olmadığı hiç birimizin gözünden kaç
mıyordu. 

Bölge halkı artık başka diyarlara göç etmeye baş
lamış, buralarda hayat çekilmez hale gelmişti. Anarşi
nin tam zirvesinde ise kahraman lordumuzun gerçek
leştirdiği 12 Eylül harekâtı iimdada yetişti. Üç yıl sü
ren Konsey ve Danışıma Meclisi zamanında bu hare
kete «Dur» denildi. Sonra, seçimle iktidara gelen hü
kümetimiz, bu politikayı, yani yıkıcı ve bölücü teşki
latlarla amansız mücadeleyi sürdürdü ve elan bu gay
retine de devam etmektedir. 

Memleketimizi parçalamayı hedef alan bu bölücü 
faaliyetlerin son artıkları, zaman zaman bölgede gene 
yerli halktan masum insanları öldürmeye ve zaman 
zaman da maalesef güvenlik güçleri görevlilerimizi de 
katletmeye devam etmektedirler. 

Arazinin çok sarp ve gayri müsaitliği nedeniyle 
bunların kökü bir türlü kurutulamamaktadır. iBu asli 
güçler, melun hareketlerinden sonra da, sıkışınca, kom
şumuz Irak topraklarına sığınmaktadırlar. 

12 Eylül hükümeti zamanında durum Irak Hükü
metine anlatılmış ve esasen onların da başına bela 
olan bu şer güçlerin birlikte ifnası kararlaştırılmış idi. 
'Bu konuda karşılıklı yardım içinde -biraz önce sayın 
bakanın anlattığı gibi- ibir ön anlaşma da yapılmış
tır. Askerî 'birliklerimiz bu anlaşma ve mutabakata 
dayanarak, evvelce on onbeş kilometre kadar Irak 
hudutları İçinde havadan ve karadan tem'izleme ha
rekâtı yapmış, kahraman ordumuz milletimizce gurur
la alkışlanmış idi. 

Komşumuz Irak ile yapılan bu anlaşma halen yü
rürlüktedir. Ağustos ortalarında, bu şer güçlerin son 
kalıntıları maalesef -12 Ağustos günü- 2 subayımız 
ve 10 erimizi pusuya düşürerek şehit etmişlerdir. Sab
rı biten güvenlik güçlerimiz, sıkı takip «tonunda, fail
lerin Irak'a kaçtıklarını ve karargâhlarını tespit etmiş
lerdir.' 15 Ağustos günü, gerek Irak'la yapılan anlaş
ma, gerekse uluslararası hukukta meşru kabul edilen 

«•sıcak takip (hot pursuit) diye bilinen kurala daya
narak, hainleri takip ©dip, inlerim başlarına yıkmış
tır. 

Hükümetimiz, harekâttan önce, 1(402 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesinin birindi fıkrasına (r) bendi, 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci mad
desine de bir (p) (bendi ekleyerek, .hükümete yetki ve
ren bir kanun kuvvetinde kararname çıkarmış ve bu 
kararnameyi de yüce Meclisimize sevk etmiştir; an
cak Meclisin toplanmasına az bir sürenin kalması ve 
harekâtın da hiçbir ihtilât yaratmadan 15 dakika gibi 
kısa bir sürede tamamlanması nedeniyle, tatilde olan 
Meclisin toplanmasına lüzum görülmemiştir. 

Hükümetin kararıyla şanlı ordumuzun yaptığı bu 
harekât ülkemizde bayram hava'sryarattığı gibi, dün
yada da olumlu karşılanmış, harekât • alkışlanmıştır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Onlar öyle söylemiyor, «Geç kaldınız» diyor. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Esasen, bugüne ka
dar devam eden teamülde, istiklal ve bütünlüğümü
zün söz konusu olduğu zamanlarda, tüm milletimizin 
yek vücut hareket ettiği göz önünde bulundurularak, 
geniş malumatın Meclisimizde verileceği gerekçesiyle, 
fazla izahattan kaçınılmıştır. 

Üzülerek ifade edelim ki, böyle ısievinçli bir anı
mızda, politikanın çirkin sesi yine duyulmuştur. Ana
nı ühalef etin Sayın Lideri, hükümetin tutumunun fev
kalade hatalı olduğunu, kararnamenin Meclise sevk 
edildikten sonra harekâtın yapılmasının uygun olaca
ğını ifade etmiştir. iBu talihsiz beyanatı, her şeyin ak
sini savunmak alışkanlığının tabiî bir neticesi olarak 
görmek mümkün değildir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Doğru 
klonuş. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Zira bu harekât, 
dünyada Kaddafi, Türkiye'de de sayın anaimuhalefet 
Partisi lideri tarafından hatalı bulunmuştur. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sap
tırma, saptırma. Tansiyonu yükletime. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Siyasî yatırım... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — İkisini... (SHP sı

ralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Devam edin efendim. 
VECİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Meseleyi saptır

madan konuş. Demaigoji yapıyorsun, demagoji. Ce
vabını vereceğiz, göreceksiniz. 
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HÎLMt BİÇER »(Devamla) — İkisini aynı kefeye 
koymak elbette mümkün değildir; ama bunun gerçek 
nedenini, önergenin müzakeresinde herhalde öğrenece
ğiz. 

Komşumuz tran, Irak'ı zayıflatan harekâtın deva
mını arzu ettiğinden ve konuyu yanlış anladığından 
itiiraz etmiş gibi görünmüş ise de, Sayın Dışişleri Ba
kanımızın son seyahatinde onlar da haklılığımızı ka
bul ederek ikna olmuşlardır. Grubumuzun temennisi, 
bu müzakereler sonunda sayın Anamuıhalefet Partisi 
Başkanının da ikna edilmesidir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — O kür
süden doğru konuşmak mecburiyetindesin. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Yukarıdan beri arz 
ettiğim gibi, yüce Türk Milletimizin tamamen lehine 
neticelenen bu olayın karşısında gibi görünmek, bu 
şer güçlere cesaret vermektedir. 

VECİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz karşısındası-
nız, siz; siz, milletin karşısındasınız. 

HtLMt BİÇER (Devamla) — Nitekim, olaylardan 
ve açıklamalardan sonra... 

VECİH! ATAKLI ((Şanlıurfa) — Sahtekârlık yap
ma. 

HİLMIİ BİÇER (Devamla) — Partimizin Kadıköy 
İlçe binası basılmış, yönetiicilerimiz rehin alınmıştır; 
bunu yapanların da, PKK örgütüne mensup oldukla
rı basında açıklanmıştır. Kanaatimizce, konunun bu 
vesileyle enine boyuna konuşulmasında ve millî vah
detin temininde büyük yarar vardır. Sayın Başbaka
nımızın genel görüşme talepleri fevkalade isabetli za
manda yapılmıştır. Hükümet imiz ve yetkililer olaya 
daha da açıklık getirecekler, bölücü çetelerin hain 
emellerini daha detaylı anlatma imkânına kavuşaca
ğız. 

IBu düşüncelerle önergeye müspet oy vereceğiz;. 
'Müzakerelerin neticesinin hayırlı olması dileğiyle 

şahsım ve grubum adına yüce Meclisi derin sevgile
rimle selamlıyorum. {ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Alkışlayın bakalım 
işgüzarlar. 

Dün küfür ettiğiniz Başbakanı bugün nasıl da sa
vunuyorsunuz! Hiç olmazsa biz küfür etmiyor, saygı 
duyuyorduk. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Memduh Yaşa. 

Buyurun Sayın Yaşa. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH YA

ŞA (İstanbul) — Sayın Balkan, değerli milletvekille
ri... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Dün küfür ettiğiniz 
Başbakanı bugün nasıl da savunuyorsunuz! 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Yaşa. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — ••• H 

Austos Pazartesi günü, bölücü çete mensuplarının 
hainane bir ıbaskırila... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Daha dün küfür edi
yordunuz, ^bugün savunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bu sözleriniz1! duy
mamış olayım. (SHP sıralarından «Doğru söylüyor» 
sesfleri.) 

Lütfen efendim... 
IÖMER KUŞHAN (Kars) — Küfür etmiyorum, 

küfür edenleri söylüyorum. 
BAŞKAN — Doğru söylemek küfür, öyle mi efen* 

dim? Doğru söylemek küfür mü?. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siyasî terbiyeyi kas

tediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam ed'in (Sayın Yaşa. 
IÖMER KUŞHAN (Kars) — Küfür edecek yapı

da insan olmadığımı bliyorsunuz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Yaşa, âiz konuşmanıza devam 
edlin'iz efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben konuşmamın duyulmasını arzu ederim. 
Konuşmam duyuılmayacaksa devamında yarar yoktur. 

'BAŞKAN — Siz devam edlin efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bölü

cü çete mensuRİarının hainane bir baskınla 1 binba
şı, 1 astsubay ve 10 erimizi şehit ettikleri, 10 erimizi 
ve erbaşımızı yaraladıkları olay, Türk Milletinde de
rin bir ıstırabın doğmasına ve kailplerde çok şiddetli 
bir infialin doğmasına sebebiyet vermiştir. 

14 Ağustos günü Cumhurbaşkanının •başkanlığın-' 
da toplanan Bakanlar Kurulu, Anayasanın 121 ve 
122 ndi maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, si
lahlı kuwetletfimizi, bu harekâtı müessir şekilde ta
kip etmeye ve müsebbiplerini tedip etmeye imkân ve
ren yetkilerle donatmıştır. Bu kararname 14 Ağustos" 
ta yayınlanmış ve 1 gün sonra da, yani 15 Ağustos 
Cuma günü, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü çete 
mensuplarını, yuvalandıkları Irak topraklarında tedip 
etmiş, birçok çete mensubunu öldürmüş ve yuvalarını 
tahrip etmiştir. Bu harekât, Türk Milletinin silahlı, 
kuvvetlerimize 'bir daha şükran borcu, şükran hissü 
duymasına sebebiyet vermiştir. (Alkışlar) 

Mesele, sadece gazete sütunlarında bırakılmaya
cak kadar önemli, üzerinde dedikodular yapılmasına 
müsaade edilmeyecek kadar hassastır. (Alkışlar) 

83 — 
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arkadaşımızın tansiyon artırıcı beyanına rağmen ve 
'bize göre hazin 'ithamlarına rağmen, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Irak'ta yaptığı operasyonun Meclisin 
bütünü tarafından tasvip göreceğine kan'i bulunuyo-
rıız. (DYP, SHP ve bağımsızlar sıralarımdan alkış
lar.) Ama (başka olaylarda, hükümetle muhalefet par
tileri arasında görüş ve prensip ayrılıkları olabilir; 
hatta bu ayrılıklar Meclis içerisinde "bir senteze bağ-
lanabilar, 'iki taraf (bir noktada buluşabilir; genel gö< 
rüşmeriin anlamı 'budur. Genel' görüşme, bütün par
tilere, hükümet politikalarına katkıda 'bulunma 'im
kânını verir. 'Bu görüşmeden evvel kanulaştırılmış ka
rarnameler, böyle bir katkının vücut 'bulmasına, te
celli etmesine mani olur. 

Meselenin özelliklerine ve kamuoyunun tazyikle
rine kulak veren Cumhuriyet Hükümeti, o sıralarda 
hükümet sözcüsünün de açıkladığı üzere, konuyu 
Meclise getirmek ve 'bir genel görüşme açma kararı 
vermiştir. 

Doğru Yol PartM Grubu, bu isteği yerinde bul
maktadır. Genel görüşme 'isteğine, önerisine müspet 
oy kullanacağız ve olay hakkındaki düşünceteriımizi 
de genel görüşmenin yapılacağı gün arz edeceğiz, ö 
gün, hem meselenin mahiyetİıni tahlile çalışacağız, hem. 
de Sayın 'içişleri Bakanının 'bugünkü İfadeleri üzerin
de durarak, 'bazı konuları biraz daha açıklığa kavuş
turma 'ihtiyacını "belki de duyacağız. Mesela, konuş
malarımda, Iran - Irak Harbi doîayi'sıyla kuzey "bölge
sinin kontrolsüz kaldığını ifade ederken, arkasından 
da, Suriye'min Lübnan'da meşgul olması ve kuvvetle-
rîmin önemli 'bir kısmını oraya kaydırmış olması do
layısıyla Türk - Suriye hududundaki 'bölgeye yeterin
ce hâkim olamadığı ifadesini kullanması, ıbize göre Su-
riye'yı bu işin İçinden sıyırma anlamını taşır. 

•PASA SARIOĞLU (Ağrı) — En 'büyük suçlu o 
Zaten. 

AHMET MEM'DUH YASA (Devamla) — Biz bu 
'•kanaatte değiliz. O gün de ifade edeceğiz; biz Sa
yın içişleri Bakanının bu görüşünü, bir kanaat ifade
si değil, bir yanlış teşbih olarak kabul ediyoruz. 

Bizim görüş ve kanaatimize göre, genel görüş
me, bugün Milî Savunma Komisyonu tarafından ka
bul ed'illen ve Türikiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna gelecek olan kanun kuvvetindeki kararna
melerin görüşülmesinden evvel yapılmalıydı. Bu hu
susta 'bazı usûl güçlükleri varsa dahi, hu güçlüklerin 
aşılabileceğini sanıyoruz. Bunu istememizin sebebi şu
dur : Kararnameler, o anda değerlendirilmiş olan şart
lara göre, hükümetlin aldığı tedbirlerdir, tedbirler man
zumesidir. Genel görüşme, bu tedbirler manzume
sinde 'bazı fazlalıklar olabileceğini, bazı eksiklikler 
olabileceğini tespit edebilir ve kararnamelerde ifa-. 
debimi bulan politikalardan, tedbirlerden değişik ted
birlerin alınması 'görüşü Meclise hâkim olabilir. Eğer 
'kararnameler daha evvel geçmişse, genel görüşmeden 
çıkan 'bu neticenin kararnamelere aksettirilmesi müm
kün olmaz. Halbuki arzulanan, genel görüşmeden son
ra ortaya çıkan müşterek görüşün, kararnamelerde ifa
desini bulması ve devletçe alınması gereken tedbirlerin, 
bu genel görüşmenin havasını aksettirmesidir. 

Belki bu seferki görüşmelerimizde, bu seferki tak
dim tehirde bu arz ettiğim malhzur doğmayabilir. 
Çünkü, demin Anavatan Grubu adına konuşan sayın 

Bu .arada bir noktayı da işaret etmek istiyorum. 
Anayasamızın öngördüğü bilgi edinme ve denetim' 
yollarının, özellikle 'Meclis araştırması ve genel gö
rüşme müesseselerinin yeterince kullanılmadığı ka
naatindeyim. 

Üzülerek ifade edeyim ki, hükümet ve 'iktidar par
tisi bu konuda bir hayli imsakli, biraz da inhisarcı dav
ranmaktadır. İimsaklı davranıyor, yani kabil olduğu 
kadar genel görüşmelere takan vermiyor; inhisarcı 
davranıyor, yani kabil olduğu kadar kendi teklif et-. 
tiği genel1 görüşmelerin Mecliste yer almasına yol açı
yor, diğerlerini genellikle reddediyor. Halbuki, za« 
man zaman şahüt olduğumuz bazı talihsiz konuşmala
ra ve yersiz, tansiyon artırıcı müdahalelere rağmen, 
genel görüşmeler, Meclis araştırmaları, partiler aran 
sında müşterek çalışmayı ifade eden müesseselerdir. 
Bunlar bir bakıma, 'Meclisin değişik gruplarını birbi
rine yaklaştıran ve değişik fikirleri bir sentez içinde 
b'irieştirmeye yarayan müesseselerdir. Bu itibarla, bu 
müesseselerin -bu vesileden faydalanarak- bundan 
sonra daha işler hale getirilmesi ve daha çok kullanıl
ması temennimizdir.-

Bugün gündemde olan genel görüşme konusunun 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin önüne getirilmesin
de de -olayı söylemiyorum- Güneydoğu Anadolu'ya 
hâkim olan problemin, yani yıllardan beri Türkiye'
nin komşularından ve düşmanlarından kaynaklanan 
mütecaviz hareketlere karşı alınan tedbirlerin, Türki
ye Büyük Mİlet 'Meclisine, en azından bir genel gö
rüşme konusu olarak getirilmesinde, hükümetin geç 
kalmış olduğuma işaret etmek istiyorum. Eğer bu ko
nu daha evvel1 getirilseydi, belki de hükümetin o böl
gede aldığı tedbirlerin eksik olduğu daha çok göze 
çarpar ve dalha çök tedbir alma imkânı bundan ev
vel gerçekleştirilerek, bu gibi olayların vukuu önle-
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ndbÜIrdi. Hiç değilse bundan sonra bu konudan ders 
alınarak, hükümetin, 'iktidar partisinin ve muhalefet 
partilerinin genel görüşme müessesesine, Meclis araş
tırma müessesesine daha çok değer vermelerini te
menni ediyorum. 

önergeye müspet oy vereceğimizi ifade ederek, he
pinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz ıSaym Yaşa. 
Hür Demokrat Parti Gurubu adına Sayın Ülkü 

Söylemezoğkı; 'buyurun efendim. 
HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ-

LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mec
lîstin değerli üyeleri; şu anda yüce Mecliste Türk 
Milletinin varlığını ve 'bütünlüğünü, 55 milyonu aş
kın Türk'üm milli] î haysiyetimi illigiılendkıen çok önemli 
bir konuyu görüşüyoruz. Gönlümüz arzu ederdi ki, 
bu konu, şu çatı altında siyasî polemik malzemesi 
olmasın. Gönlümüz arzu ederdi ki, iktidar partisi 
sözcüsü arkadaşımız 'böyle bir konuda, bu "çatı altın
da millî heyecanları ayağa kaldırsın, gereksiz 'sataş
malarla burada yanlış görüntülere sebep olmasın. 
(HDP ve SİHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

iBu konu senelerdir, yani bu Meclis kurulduğu 
Igünden beri bu kürsüye getirilmiş, bu meselenin öne
mi ve ciddiyeti vurgulanmış ve devamlı olarak hü
kümetin 'bu konuyu ikindi, tali bir mesele saymaması, 
ana görevi olduğu, millî güvenliğin hesabını Meclise 
vermekle yükümlü 'olduğu ifade edilmiş; ancak yüce 
Meclis bu konuda, 'bugüne kadar cıiddî bir şekilde 
fbiIgfllenıdMlmemiştir. isterdik ki, bu konular Meclise 
getirilsin ve iburadan tek yumruk, tek vücut çıkılsın 
ve hem hükümetimiz, hem de yüce silahlı kuvvetler, 
Meclisin tam desteği ile düşmanın tam ortasına in
isin; biz bunları isterdik. 

Değerli milletvekilleri, yine de bu konunun siyasî 
bir sürtüşme ve polemik konusu olmaması dileği ile 
görüşlerimizi açıklamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tl - 12 Ağustos 1986 ta
rihilerinde Tl değerli vatanı evladının şehit edilişinin 
acısını yüreğinde duyan ve ne ilk, ne de son olmadığı 
dçiın çok zamandan beri bu acıyı duyan Türk Milleti, 
arife günü, manevî duyguların en güçlü olduğu bir 
donemde, silahlı kuvvetlerini eşkiyanın inine darbe 
vurduğumu duyunca, millî bir heyecanla sarsi'lmış ve 
bu kararı veremlere şükran duymuş; uygulayanlara 
olan tarihî güvenini, ebedî güvenini tazelemiştir. Bunu 
vurgulamak isterim. Ancak, sunuda özellikle ifade et
mek isterim ki, 'bu konuda eni ufak bir tartışmaya 
ve kararsızlığa meydan vermeyecek şekilde, bugüne 
kadar her şey yerine getirilmiş olmalı idi. 
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Ne demek istiyorum? 'Bunu, bu çatı altında açık
lıkla üfade etmek isterim. Bakınız, çıkarılan kanun 
hükmünde kararname, Anayasanın 121 ve 122 noi 
maddelerindeki hükümlere, yani sıkıyönetim ve ola
ğanüstü hallerle igili yetkilere dayanılarak çıkarılmış
tır ve Sıkıyönetim Kanunu ile Olağanüstü Hal Ka
nununa 'birer fıkra eklerriiiştiır; eklenen bu fıkralar ile 
de sıcak takip imkânı getirilmiştir. 

iBu durum yeni mi biliniyordu? Sayın içişleri 
ıBalkanıınıın burada izah ettiği bütün bu hadiseler yeni 
mi bliniyordu? 1983 yılında çıkmış Olağanüstü Hal 
Kanonuna, 1971 yılında çıkmış Sıkıyönetim Kanunu
na bu maddeler daha önceden niye konmamıştır ve 
riıye her türlü tedlbir daha önceden alınmamıştır da, 
öyle 'bir günde, bir kanun hükmünde kararname ile, 
bu ilki kanuna iki (fıkra eklemek gilbi bir hukukî yola 
gidilmiştir? Bizim sorduğumuz budur. 

Bu konuda, dört değerli arkadaşımız Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da durum tespiti yapmışlar ve 
bir rapor sunmuşlardı. Bu rapor hükümete ve tüm 
yetkili mercilere sunulmuştur. Raporda, bu konuda 
çök sarih tespitler vardır ve izah edilmiştir. Yanıi, bö
lücü eşkiyanın komşu ülkelerde yuvalandığı, destek
lendiği; hududumuzu geçtiği, birtakım vur kaç hare
ketinden sonra geriye döndüğü belirtilmişti. 

1983 yılunda bu şekilde yine benzer bir harekât 
yapılmıştı. Ne diye bunun hukukî gerekleri daha 
evvel yerine getirilip, bu hükümler konmadı da, 
böyle foir yolla gidildi? Bu tutum, hükümetin bu 
konuya gereken önemi vermediğinin işareti... Biz 
bumu demek 'istiyoruz. 

Peki, niye sadece sıkıyönetim ve.olağanüstü hal
ler için bunu getiriyoruz da, daha geniş bir yetkiyle 
her an bu karşılıklı anlaşma ve sıcak takip imkânını 
vermiyoruz? Hükümet bu konuda neden bir yetki al
mıyor 'Biz bunu söylemıişizdir ve her zaıman, «Bu 
konıu Türkiyenin bütünlüğü ile millî bekasıyla ilgilidir; 
bu konuda bu Meclis hükümete her türlü yetkiyi verir, 
silahlı kuvvetlerine ve emniyet güçlerine güvenir» de-
mişizdir. İşte bunları söylemek istemiştik ve «Bunları 
getiriniz, bu Meclisten bu desteği alınız» demiştik. 
Bizim demek istediğimiz bu. 

IBir başka husus daha; 'bunu açık açık konuşu
yoruz; çünkü bizim görevimiz hep birlikte en doğ
ruyu 'bulmak ve en iyiye gitmektir. Eşkiya geliyor, 
vuruyor, bir sürü vatan evladını şehit ediyoı, biz 
ondan sonra tedbirini alıp gidip tepesine biniyoruz; 
ama bu eşkiya Suriye'de eğitim görüyor, ıher türlü 
silah ve teçhizat desteği ıgörüyor, yetiştiriliyor, çeşitli 
hudutlardan geçiyor, belli toplanma merkezlerine gi-
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diyor, (bizini hududumuzu geçiyor... Peki, bunlar için 
daha; önce niye tedbirler alıınmıyor? Suriye İle kon
solosluk anlaşmaları yapmak liçin uğraşacağımıza, 
devlet 'olduğumuzu gösterelim; (bu yuvajlarım kurul
masına engeî olalımı. ıBiız bumu diyoruz. (HOP, SOP 
ve IDYP sıralarımdan alkışlar) O zaman hadiseyi asıl 
yuvasımıda bastırmış ve birtakım kayıplara sdbep ol
madan, Türk Devleti, gücünü, konuşulan üzerimde hem 
dostluk, Ihıem de gerekirse ıgüç olarak göstererek bun
lara, fırsat vermemiş olur ve o mesele de (böylece çö
zülür diye düşünüyoruz. Hükümet bu konuda Mec
listen), partilerden ve mflletvdkillerinden 'bir destek 
İstiyorsa, biz bunu derhal vermeye haziniz. Lütfen, 
'böyle dar zamanda, birtakım' çareler arayacağınıza, 
geniş zamanda önceden tedbirleri alalını ve gönül 
rahatlığı ile de uyıgulayalıım; demek istediğimiz bu. 

(Değerli milletvekilleri, ıgemel görüşme talebi hü
kümetten geldiğine göre mutlaka kabul edilecektir ve 
'biz de bütün; gönlümüzle müspet oy vereceğiz. Te
menni ederek diyeceğiz ki, 'bu konularda lütfen Mec
lise her an 'bilgi veriniz; ıbu şekilde olduğu gibi, 
Iböyle - (belki de bir seçim öncesi olduğu için - vesi
lelerle getirmeyiıniiz. 

Bu harekâtın somumda İstenilen amaçlara ulaşılmış 
mıdır? IBıımun gelecekteki muhtemel gelişmeleri neler 
olacaktır? Bugüne kadar İran'la, Libya ile ve diğer 
'benzeri 'ülkelerle aram'izda meler geçmiştir? Daha ge
neli ve köklü olmak üzere hangi telbirler düşünül
mektedir? Bunlar Meclise arizamik getirilsin, izah 
edilsin. Buradan her türlü destek a(Iınaca|ktır. Gere
kiyorsa, bu amaçla kapalı oıturuma gidilmesini talep 
ediyoruz. Bu (kir vesilei basene olmuştur. Çok ciddî 
bir mesele, çok şükür, hükümet tarafından Meclise 
getirilmiştir. Bari bunu iyi değerlendirelim, hangi 
oturum biçimi gerekiyorsa omu kullanarak, en geniş 
şekilde Meclisli bıillgilemdirerıek, bu tip olaylara bundan 
sonra fırsat vermemek, cesaret vermemek için ne 
mümkünse yapalım. 

IBu duygularla, harekâtı gerçekleştirenlere şükran, 
şehitlerimize Cenabı Haktan rajhmet niyaz eder, 
'saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Söylemezoğlliu. 
ISosyaldemofcrat Halkçı Parti Grubu adına Sayım 

Seyfi Oktay; buyursunlar ©fendim. (SOP isıralaonıdam 
alkışlar) 

ISOP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (An
kara) — Sayım Başkam, değerli milletvekilleri; Sayım 
Başbakan Turgut Özal'ın, Irak Hükümetiyle varılan 
muta|baıka/t çerçevesinde Irak sınıırları içerisinde Türk 
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Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen askerî harekât 
hakkında bilgi »ummak amacıyla ganıel görüşme açıl
ması hususundaki önergesine ilişkim olarak, Sosyalde-
moikrajt Halkçı Partinin görüşlerimi sunmak üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, bu askerî harekâtta 
kaybettiğimiz şdhitlenimize rahmet ve silahlı kuv
vetlerimize başsağlığı diliyorum. (SOP şuralarımdan 
allkışlar) 

İLHAN AŞJKIN (Bursa) — Baskındaj kayıp ve
rildi, harekâtta değil. 

IBAŞKIAN — /Müsaade buyuırium elfemidıim. Lütfan! 
efendim... Müdahale etmeyim efenıdim. 

M. — SEYFİ OKTAY (Devaımla) — Değerli ar
kadaşlarım, toiir hususa kısaca değindikten sonra ko
nuşmama geçeceğim. Politikanın çMdm sesi bu kürsü
den yalan söylemektir. Sayım Genel Başkainıımız, as
kerî harekâtı büyük bir içtenlikle desteklemiş ve tas
vip etmiştir; ancak, bu olaylarım ve kanun hük
münde kararnamenin ıderhajl Meclise getirilmesinıi is
temiştir. 

JLHAN AKÜZÜM (Kars) — Davul zurnayla mı? 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurum efenıdim. 
'M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Şimdi sizim yap

tığımız da budur işte. 
(Bir transfer şampiyonu siyasal yaşamımızda rol 

sahibi olacaksa, ıbunjdam sadece üızünıtü duyarız, 
(SHP şıralarımdan «©ravo» sesleri, alkışlar) 

Oiç kimse silahlı kuvvetlerin başarısııma ortak 
çıkmasın. O, her zaman ulusal 'görevimi en mükemmel 
bir şekilde yerinle getirmiştir. O, ortak değerimizdir; 
onu politika, aracı yapmayalım lütfen. (SHP sırala
rından «•Bravo» sesleri, alkışlar) 

(Romunum yüce Meclise getirilmesi istemi, aslında 
partimizin 'de istemidir; Ikomumum yüce Meclise geti
rilmesini ısrarla istedik. Bu hususun hükümetçe dik
kate allınmasmı ve geç de olsa yüce Meclise getiril
miş olmıasnnıı memnuniyetle karşılıyoruz. 

Önerge vesilesiyle dile getirmek istediğimiz temel 
sorun, hükümetin, huzur ve güvenliğin sağlanması 
konusunda tutumu ve icraatında gördüğümüz eksiklik
ler ve baltalardır. Bunu ortaya koyabildiğimiz ölçüde 
ulusal sorumlarda mutabakata varma imkânlarınım ar
tacağıma inanııyoruz. Genel ıgörüşme istemline bu açı
dan yaklaşmak istiyoruz. 

İLHAN AKÜZÜM itfRars) — Evet evet... 
IBAŞKAN — Sayın Aküzüm, tahammül edemi

yorsanız başka arkadaşlara tavsiye ettiğim sözü size 
de tekrarlarım. Lütfen... 

Devam edin efendim. 
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ıM. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; ülkemiz, yılardan beni Güneydoğu 
Anadolu ıbölgemıizde ülke bütünlüğüne karşı Ulusal 
Kurtuluş Savaşıyla belirleneni mıisakımilllî hudutları
mızın değiştirilmesini amaçlayan ve esas itibariyle 
yurt 'dışından kaynaklanan (birtakım eylemlerle karşı 
karşıya, bulunmaktadır. IBu eylemler sonucu olarak, 
güneydoğu bölgemizde aralıksız olarak sıkıyönetim 
uygulanmaktadır. Hükümet, her dört ayda bir yüce 
Meclisin; huzuruna ©ekliğinde, sıkıyönetime neden 
olan olayın gerçekte durumu, 'boyutları, kaynakları; 
olayla ilgili olarak alınmış önlemler, ve olayın ge
leceği konularında yüce 'Meclisin bilgilendirilmesi hu
susundaki ısrarlı talepleriım'iz dikkate alınmadan, «Şu 
kadar makineli tüfek, şu kadar fünye ete geçirilmiş; 
şu 'kadar olay cereyan etmiş; şu kadar terörist ölü 
olarak, şu kadar terörist de sağ olarak ele geçirilmiş» 
şeklimde hazırlanmış listeyi lokuyarak, sıkıyönetimin 
dört ay süreyle uzatılması içiin, adet yerini bulsun ka
bilinden kararlar alıaraik, sıkıyönetimin sürekliliğini 
sağlamıştır. 

Oysaki sıkıyönetimler, Anayasamızın 122 nci mad
desinde belirtildiği gibi, Anayasanın tanıdığı hür de
mokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanım ge
rektiren) hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması veya; savaş hali, savaşı gerektirecek biır 
durumuını baş göstermesi, ayaklanıma olması veya 
vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli kal
kışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini iç
ten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketleri
nin yaygınlaşması gibi çok önemli tehlikeler karşı
sında başvurulanı yönetimlerdir. Bu yönetimlerde temel 
hak ve lözgürlükler kısmen veya tamamen! durdurula-
Ibilmekte ve bu temel halk ve özgürlüklerin Anaya
samızda yer alan güvencelerine aykırı önlemler alına
bilmektedir. Bu nedenle, bu yönetimlerin de
vamına ve kaldırılmasınla, süresinin saptanmasına an
cak Türkiye Büyük Millet 'Meclisi yetkili kılınmıştır. 
Bu ıkonuda tek karar mercii Türkiye Büyük Milet. 
Meclisidir. 

Türkiye IBüyük 'Millet Meclisi, böylesine ulusal 
nitelikli, ulusal kaderimizi ilgilendiren bir işlevi 
yerine getirirken biHgilendirilmeyecek de, acaba ne za
man bflgilmdMlecektir? Karar vereceği olay hakkın
da asgarî bilgiye sahip olmayan yüce Meclis, nasıl 
sağlıklı karar verebilecektir? Hükümet, bilgilendirme
yerek-, dilediği kararları kendi çoğunluğuyla âdeta oto
matik şekilde kolaylıkla, Meclisten çıkarma politika

sını uygulamaktadır. Çok içtenlikle soruyorum: Hü
kümet böylece, bir bakıma, özünde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesini, karar verme inisiyatifini 
gasp etmiş olmamakta, mıdır? ı(SHP sıralarından al
kışlar) 

Arkadaşlarım, yüce Meclis bilmek (istiyor, bizler 
ulusun temsilöileni olarak bilmek istiyoruz; Güney
doğu Anadolu olayları neden sona ermiyor? Ne za
man sona erecek? Bu olayların gerçek kaynağı nedir? 
Bu kaynaklar nasıl kurutulacaik veya etkisiz hale 
getirilecektir? Hükümetin aldığı önlemler yok mu
dur? Alınan önlemler yetersiz midir, neden sonuç 
vermiyor? Bu meclisten saklanacak hiçbir şey olma,-
dığına göre, bu sorular ne zaman yanıt bulacaktır? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bilinen odur ki, 
güneydoğuda ülke ıbütünlüğüne yönelik olayların asıl 
kaynağı ülke sınırları dışındadır. Bu nedenle, Sayın 
Ulusu Hükümeti, 1983 yılı Mayıs ayında, Irak top
raklarında üslenerek ülkemize dönük faaliyette bu
lunan unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla, ülke 
sınırları dışında, Irak topraklarında bir askerî harekât 
gerçekleştirmiştir. Bu operasyon öncesinde veya he-
men( akabinde Irak Hükümetinin onayı alınmıştır. 
Daha sonra bu onay ilki tarafça bir anlaşma şekline 
dönüştürülerek 'yürürlükte kalması sağlanmış; safha, 
safha yenilenmiş ve uzatılmıştır. 

Sayın özaıl liktidarı döneminde, 15 Ağustos 1984 
tarihinden itibaren, Siirt'iın Eruh ve Hakkâri'nin! 
Şemdinli ilçelerinde teröristler yoğun eylemlere giriş
mişlerdir. Öyle iki, Eruh ilçesinde yolar kesıilmiş, 
giriş çıkışlar kontrol altına; alınmış, telefon hatları 
kesilmiş; kaymakamlık, banka ve jandarma, karakol
larına saldırmışlar, halikı toplamış, npıtuklar atmışlar
dır. Hakkâri'nin Şemdinli İlçesine ide saldınlaırda bu
lunmuşlar, Silopi civarında, Yüksekova kırsal kesi
minde, Çukurca İlçesi civarında silahlı çatışmalar 
olmuş, askerî araçlara pusular kurulmuş ve araçlar 
taranmıştır, olay iki ay, fasılalarla; sürmüştür. 

Bu olaylar sonucunda 2 subay, 2 astsubay ve 13 
jandarma eri ile bir vatandaşımız şehit olmuş; 1 subay, 
1 astsubay ve 18 jandarma eriyle 5 vatandaşımız ya
ralanmıştır. Buna karşı 10 terörist ölmüş, 2 terörist 
yaralanmıştır. 

Hükümet yeterli bilgiyi sunmadığı için, o günkü 
genel başikanımız, yanında bir heyetle olay yerinde 
gerekli incelemeleri yapmıştır, ©akınız, o günkü olay
lar karşısında parıtimıiz ve grubumuz, sorunu nasıl 
değerlendıirmiştiır: 
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17 Ekim 1984 tarihimde, grup adına (konuşmacı 
Sayın Calp şunları söylüyor: «Türlüye bu olaylarla 
çak ciddî, çok önemli ve çok boyutlu bir olayla karşı 
karşıyadır. Yörede gördüğümüz hadiseler, münferit, 
birbirinden bağımsız eşkiya hareketleri değildir; aksi
ne, planlı, programlı, özel usuller kullanan, eğitilmiş, 
hedefleri 'belli, disiplinli hareketlerdir. Mahallinde edi-
nilen bilgilere göre, bunlar, Türkiye dışında eğitilmiş 
(kimselerdir. Dış güçler tarafından desteklendiği, bes
lendiği ve eğitildiği, söylenmektedir. 

Ortada bir yangın (başlangıcı vardır. Bunun, 
mümkün olan bir süratle söndürülmesi gereklidir. 
Olayın hafife alınacak, küçük görülecek yanı yok
tur. Türkiye üzerinde oynananı oyunlarım, fiilî bir 
teşebbüsü ile karşı karşıya bulunduğumuz gözden 
uzak tutulmamalıdır. Olayım yalnız zabıta ve askerî 
tedbirlerle önlenmesi güçtür ve kesim olmayacaktır. 
ıBu önlemlerin yanında, diğer birtakım sosyoekonomik 
önlemlerle kısa ve uzun vadeli planlar çerçevesinde 
hiç gecikmeden gerekli önlemler alınmalıdır. 

Güney sınırlarımızdaki devletler" arazisinde bulu
nan eğitim kamplarının da kurutulması yolları aran
malıdır. Yöre' halkımızın devlete 'bağlılığı artırılmalı 
ve mutlaka desteği sağlanmalıdır.» 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, demek ki, daha o 
günlerde olaya ciddî biçimde yaklaşmış, olayın ni
teliğimi saptamış ve gerekli önerileri de sunmuştur. 

Bakınız, aynı oturumda, yani 17J10.il 984 günü Sa
yın Özal, olayı şöyle değenlemıdirmekte ve «Sayıları 

.birkaç yüzü geçmeyen eşkiyayı muhatap alarak, heye
canlanmayı doğru bir politika olarak da görmüyo
ruz» demektedir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler) Diyelim iki, soruını (birkaç yüz 
eşkıya; o halde, yıllardan beri neden bu eşkıyayla 
başa çıkılamamı ştır? Neden yıllardan beri Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizde sıkıyönetim idaresi sürdürül: 
inektedir? Neden silahlı kuvvetler Irak'a gönderil
mek zorunda kalınmıştır.? 

Değerli arkadaşlarım, olaya 'bakış açısı bu olan 
bir iktidardan, böylesine ulusal bir sorunun çözüm-
lenmesind beklemek, olsa olsa hayalcilik olur. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

15 Ağustos 1984 tarihinden litibaren iki aıy süren 
terörist olaylar önlendikten sonra bu iktidar ne yap
mıştır? O zaman da Irak kendi topraklarına Türk 
askerinin girmesini kabulleniliyordu. Neden eşkıyanın 
1 binbaşı, 1 astsubay ve 12 erimizi şehit etmesi bek
lenmiştir? (SHP sıralarından alkışlar) 
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Bu harekât basit bir sınır olayı, hareketi olarak 
nitelenemez; sonuçta, silahlı kuvveüerimizim sınır öte
sinde kullanılması söz konusudur. Bu konuda Meclis 
desteğinin alınması gerekirdi. Kapsamı, uygulama 
alanı belirsiz odan bir sıcak takip (ilkesi ve Irak'ın 
muvafakatinin bulunması, hükümete, Meolis gerçeğini 
göz ardı etme rahatlığını vermemeliydi. (SHP sıra
larından alkışlar) Bu, bir anayasa' meselesi ve iç hu
kuk meselesidir. 

Kaldı iki, sınır ötesi bu harekâtın iran'da yarat
tığı etkiler, örneğin iran'dan; bir tür ekonomik baskı 
denemesi gibi sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 
Bu nedenle, Meclisi arkasına alacak bir hükümet, 
harekâtın yaratacağı bu tür tepkilere karşı daha di-
rençlii. olabilirdi. Hükümet, 1984 yılından 1986 yılı
nın Ağustos ayma kadar neden beklemiştir? Neden, 
olayı Meclise anlatarak, ondan yetki almamıştır? 
Meclisin önüne zamanıında gelseydiniz, kullandığınız 
yetkiden daha etkili bir harekâta ve eylemlere olanak 
veren bir yetki de alabilirdiniz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Genel görüşme önergesine bakınız: «Türk Silahlı 
Kuvvetlerince 15 Ağustos 1986 tarihinde gerçekleş
tirilen askerî harekât hakkında bilgi sunmak» diyor. 

Önergedeki genel görüşme konusu, askerî harekât 
hakkında bilgi vermekle sınırlandırılarak, Güneydoğu 
Anadolu olaylarının tüm boyutlarıyla görüşülmesine 
olanak vermeyecek biçimde hazırlanmıştır; Meclis 
bir bakıma yine dışlanmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bu durumların teme
linde yatan çarpıklık, sayın Başbakanın iktidar te
kelciliğidir. Siyasal erki, siyasal egemendiği, siyasal 
güç ve yetkiyi Meclisle bölüşmeye hazır ve müsait 
değildir. Çoğulcu, katılımcı demokrasiye sempati duy
madığı bir yana, iktidar bu Anayasayı da tam yü
rürlüğe koyamamaktadır. Sorun yine bir demokrasi 
sorunu olarak düğümlenip kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin, askerlerimizin 
şehit olmasında manevî sorumluluğu vardır; çünkü, 
açık bir sekide ihmali mevcuttur. Olayı küçümse-
yeceksiniz, muhalefetin uyarılarına kulak asmayacak
sınız, Meclisi bu uzun zamanı süreci içerisinde topla
yıp konuyu görüşmeyeceksiniz, gerekli yetkileri alma
yacaksınız, ulusal davada ulus temsilcileriyle bütün-
leşmeyeceksiniz, etkili önlemlere başvurmayacaksınız; 
ama Türk askeri şehit edildikten sonra, bir telaş, 
şaşkınlık ve aceleciiik içerisinde, zorlama yorum ve 
gerekçelerle kendini 'yetkilendirerek askerî harekâta 
girişeceksiniz, sonra, da silahlı kuvvetlerin başarısın-
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dam kendinize kahramanlık payı ayıracaksınız. Bilmi
yorum, bu davranışları ciddiye alacak kaç 'kişi çıka
caktır? (SHP sıralarımdan alkışlar) 

Biır de yöre halkının durumuna bakalım: 'Parti
miz .yörede incelemeler yaptırmıştır. Bu yöre halkı 
halen işsiz ve yoksuldur. Bir taraftan eşkıyanın bas
kısı altımda, onların korkusu içerisinde; diğer taraf
tan kamu görevlilerinin vatandaşı dışlayan tavırları 
karşısında, tam bir kıskaç içerisinde... Köy korucuları 
yörede ayrı bir huzursuzluk kaynağı olmuşlardır. 
Devlet gücünü arkasına alan korucular, bu gücü 
kendi aşiretlerinin diğer aşiretlerle olan özel ihtilaf
larında kullanmaktadırlar. Bunlar da yetmiyormuş 
gibi, (partizanlık da, huzursuzluk kaynaklarından biri 
haline gelmiştir. Bu bölgede güvenlik soruşturması 
cenderesinden kurtulan, 1402 sayiı Yasaya göre 
işinden atılıp da tekrar iade edilen, fişlenmemiş 
olan vatandaş olduğunu sanmıyoruz. 

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda, olay
larla hiçbir ilişiği bulunmayan, ülkesi ve devletine 
bağlı yöre halikına güven vermek ve onları kazanmak 
için, dirlik ve düzenliği acil olarak sağlamak zorun
dadır. Bölgedeki sorunun kökten halliınde en büyük 
etkenlerden birisi bu olacaktır. Yoksa, tarih, bu ik
tidarı çok ağır yargılayacaktır. (SHP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) 

Genel (görüşme açıldığımda konunun daha geniş 
biçimde analiz edileceğine ve bu ulusal sorunum, çözü
mü için yüce Meclisin ışık tutacağına inanmaktayız. 
O nedenle, genel görüşme önergesine sosyaldemok-
rat Halkçı Parti «Evet» diyecektir. 

ıBu inançla, şahsım ve grubum adına yüce Mec-
flıise saygılar sunarım. (SOP, DYP ve HDP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN —- Teşekkür ederiz Sayın Oktay. 
Genel görüşme üzerinde hükümet ve parti grup

ları görüşmeler yapmışlardır. Önerge sahiplerinin 10l 
dakikalık görüşme talebimde bulunmaları halinde mü
zakereler tamamlanmış olacaktır... 

IBöyle bir talep gelmediğinle (göre, müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Genel görüşme açılmasına ilişkin talebi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

Genel görüşme günü, İçtüzüğün 101 imci mad
desine (göre, Danışma Kurulunca tespit edilecek ve 
Genel Kurulura, onayına sunulacaktır. 
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ı 2. — Muğla Milletvekili îdris Gürpınar ve 12 ar-
I kadaşının, kıyı yağmacılığını önlemek ve kıyılardan 
I yararlanma esaslarını yeniden düzenlemek için alına-
I cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
I inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
I bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

(10/24) 
I IBAŞJKAN — Muğla Milletvekili Îdris Gürpınar, 
I ve 12 arkadaşının, kıyı yağmacılığını, önlemek ve kı

yılardan yararlanma esaslarını yeniden düzenlemek 
I için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya-
I sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
I önergesinin müzakeresine bağlıyoruz. 
I Hükümet?.. Hazır. 
I Önergeyi okutuyorum: 
I Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
I Ülkemizde sanayileşme ve kentleşmemin yoğunlaş-
I ması ile birlikte, artan turizm ve dinlenme ihtiyacı 
I ister listemez kıyılardan yararlanma isteklerimi ön pla-
I ma çıkarmış, bu da doğal olarak kıyıların daha çok 
I değer kazanması sonucunu doğurmuştur. Bu olay, kı-
I yılardan sosyal adalet ilkesine uygun olarak çok sa-
J yıda ikişimin yararlanmasını sağlamak ve ayrıca tabiî 
I servet ve kaynak olarak değerimi korumak amacı 
I ile devletin düzenleyici ve denetleyici bir rol yük-
I lenmesini zorunlu kılmıştır. Ne yazık ki, bugüne ka-
I dar devlet bu alanda kendisinden beklenen görevi 
I ihmal etmiştir. Bu yüzden, özellikle son zamanlarda, 
I sahil yağmacılığı iç karartan boyutlara ulaşmıştır. Bu 
I konuda devletin kendisi de kötü örnek olmaktadır. 
I Devlet, bir yandan özel kişilerin kıyıları yağrnalamâ-
I sına göz yumarken, 'öte yandan kendisi de kamp, eği-
I tim ve dinlenme v.b. adlarla sahillerde kıyı geçişini 
I engelleyen yapılanmalara gitmekte ve vatandaşların 
I kıyılardan 'adil ve eşit bir biçimde yararlanma ola-
I naklanmı kısıtlamaktadır, 
I Bilindiği gibi, 1982 Anayasası ile kıyı rejiminin 
I esasları yeniden düzenlenmiş ve bu amaçla özel bir 
I yasa çıkarılması öngörülmüştür.. 'Ne var iki, Anaya-
I sanın öngördüğü kıyı yasası, tüm uyarılanımıza rağ-
I men, hükümetin inadı ve ısrarı yüzünden kamu ya-. 
I rarına aykırı bir biçimde çıkarılmıştır. Anayasa Mah-
I kemesince iptal edilen bu Yasa, kıyı yağmacılığımı 
I teşvik edici ıhükümler taşımaktadır. Anayasa Mahke-
I mesi, Anayasaya uygun yeni bir yasanın çıkarılması 
I için altı aylık 'bir süre tanımıştır. Şimdi görülen odur 
I ki, yasanın iptal edilen sakıncalı hükümlerinden bir 
I an önce yararlanmak içki adeta bir yarış sürdürül-
| metot» ve hükümet de bu yarışı teşvik etmektedir.. 
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Kıyı yağmıacıllığına örnek olarak Muğla MM 
gösterebiliriz. Çok 'büyük 'bir turistik potansiyele sa
hip olan Muğla İlinde, orman idaresine ait birbi
rinden 'güzel koylar özel kişilerce kapatılmaktadır. 
Altyapısı devlet tarafından yapılmış halika açık bu 
araziler, eşe dosta ve yandaşlara 49 yıllığına • kiraya 
verilmektedir. Bu ide halika açılk pekçok orman pik
nik yerleri mevcuttur. Halik, 'buralarda az bir ücret 
ödeyerek tatili günlerini geçirebilmekte ve denize gi
rebilmektedir. Bu kıyılanın kapatılması halikı 'bunal-
tacaktır. 

Işıin acı tarafı, halka açık çolk ortaklı cliddî tu
rizm şirketleri, tüm çabalarına rağmen turizm yatı
rımı yapacak bir yer kiralayamazken, Ikısa zamanda 
köşeyi dönme peşinde olan kapkaççılar bu imkândan 
•kolayca elde edebilmektedirler. Turizmle hiçbir iliş
iklisi olmayan, ama iktidara yakın olan hu 'kişilere or
man 'kıyıları cömertçe tahsis edilmektedir. Örnek ola
rak, Muğla İlinde iktidar partisinin bir ilçe başkanı, 
yanına bir kaç kişiyi alıp ilçenin İki güze! koyunu 
kapatabiimiştiır. Bunun ülke çapında sayısız örnefc-
lerimi sergileyebiliriz. 

Kıyı yağmacılığının turizmle .bir ilişkileri yoktur. 
Amaçları kiraladıkları yerleri sermaye sahiplerine pa
zarlayarak köşeyi dönmektir. Bu olaylara derhal mü
dahale edilmezse, yurdun cennet köşeleri peyzaj mi
marî ''kurallarına uymayan beton yığınâarıyla dola
caktır. Amacı sahil yağmacılığı olanlara turizmin ka
deri teslim edilemez. Turizm Bakanlığının master pla
nı dışındaki ormana ait ve halka açık sahillerin hiç
bir 'koşul aramadan özel ve 'tüzelkişilere peşkeş çe
kilmesine göz yumulaımaz. Olay Meclisin acilen mü-
dahalesinıi gerektirecek ciddî boyutlardadır. 

Yukarıda özet olarak sunduğumuz nedenlerle sa
hillerimizi, yağmacıların etlinden kurtarmak, gerçek 
turizm yatırımcısı ile yağmacıları 'birbirinden ayırt 
edilmesine ve kıyılardan yararlanma esaslarının ye
niden düzenlenmesinde Anayasa ve ihtiyaca uygun 
yeni yasanın hazırlanmasına 'imkân hazırlamak ama
cıyla Anayasanın 98 inci ve M'eclds İçtüzüğünün 102 
ve 103 üncü maddeleri ıgereğince Mıeciis araştırma
sı açıîlmasını saygı ile arz ederiz. 

Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet /adına Sayın Taşçıoğlu; 
buyurun efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Muğla Milletvekili İdris 
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Gürpınar ve 12 arkadaşının, kıyı yağmacılığını ön
lemek ve kıyılardan yararlanma esaslarını yeniden 
düzenlemek için alınacak tod'birilerı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis 'araştırması açılmasına 
ilişkin önergesine hükümet adına görüşümüz 'arz olu
nur : 

Önergede todirtildiği üzere, ülkemizde sanayileş-
fme ve kenıüleşmenin yoğunlaşımıasıyia binlikte, turizm 
ve dinlenme ihtiyaçları ve buna paralel olarak kıyı
lardan yararlanma istekleri ön plana çıkmış ve yine 
önergede belirtidiği gibi, halkımızın sosyal adalet 'il
kesine uygun olarak kıyılardan istifade etmesi mev
zuatla mecburî hir ıgörev haline get/iri'lmıiştir. 

Son zamanlarda sahil yağmacılığının iç karartan 
boyutlara ulaştığı, gerçek dışı bir isnattır. Bu isnat 
iki noktada ifadesini 'bulmaktadır. Önerge sahiple
rime göre, «Devlet, kıyıların yağmalanmasına göz 
yummaktadır. Yine devlet bununla da yetinmeyip, 
kendisi için, yani kamu kurutluşiarı için kamp, eği
tim ve dinlenme maksatlanyda adeta sahillerimizi 
işgal etmekte ve halka açık olması icap eden kıyı 
geçişlerini engellemektedir,» İşte, önergenin esası 
budur. 

Kıyı yağması ne 'demektir? Evvela bu nokta üze
rinde anlaşalım. Yağma sözcüğünden de kolayca an
laşılacağı gibi, nazım imar planlarını, mevziî iımıar 
planlarını, ruhsatı, izni, adeta kanunu ve mevzuatı 
hiçe sayarak, ilgili mercilerin müsaadesi olmaksızın 
kıyılarda yapılaşmaya tevessül etmek, kıyı yağmacı
lığının en 'basit tarifidir. Bu mu kastediliyor? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçişleri Bakanı
nın yaptığı tam bu. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu mu 
kastediliyor? Önergede bahsi geçen yağmacılıktan 
anlaşılması icap eden hu mudur? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sarımsaklı Plajı, 
Sarımsaklı Plajı... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, böy
le 'bir isnadı reddederiz. Daha da ileri gidiılerek, «Bu 
çeşit davranışlara ilgili merciler göz yumuyor ve hat
ta planlara ve kararlara aykırı tahsisler yapılıyor» 
denmek mi isteniyor? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakın, 
ne söylesem «evet» 'diyorsunuz; daha devam edece
ğim, sonunda da «evet» diyeceksiniz. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet denil-
ımesi gerekirse yine deniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Kaçak 
inşaat başka bir konudur, taunu ayıralım, Kıyı Ka
nununun öngördüğü kıyı ıbölgesıi alanında geçişi en-
geUıamek ayrı bir konudur ve şimdi taetafsil 'bilgi 
arz edeceğim üzere, turistik maksatlara yönelik tah
mis ayrı konudur. Bu itibarla, önergenin ilk parag
rafında, bu konuların birbirine karıştırılmış olmasın
dan da anlaşılıyor ki, önerge sahipleri hangi maksat 
için Meclis araştırması istediMerini !bile sarahaten ifa
de edememişlerdir. Biz gene kendilerine yardımcı 
olalırn ve konuya ışık tutalım. 

Anayasa Mahkemesi, Kıyı Kanunuyla ilgili bir ka
rar almıştır ve altı aylık bir süre tanıyarak, bu Ka
nuna yenıi ıbir şeklil verilmesini istemiştir; 10 Ocak 
1987 tarihline kadar bu karara uyulacaktır. 

Simidi, «İptal edilen yasanın sakıncalı hükümle
rinden »bir an önce yararlanmak için adeta bir yarış 
sürdürüıknektedir» şeklindeki iddiayı anlamak müm
kün değildir. Kıyı Kanunu yokken de tahsis vardı; 
hatta sadece tahsis değil, kaldırılan 6086 sayılı Tu
rizm. Endüstrisini Teşvik Kanununda, satış imkânı bi
tte mevcuttu. O zaman Kıyı Kanununun adı bile yok
tu. Kıyı Kanunu, tahsis işlemlerimde, tesislerin kıyı 
kenar çizgisini aşamayacağına dair bir hüküm getir-
ıruiştir. Yani, Kıyı Kanunu ile kıyıların turizm tesis
lerine tahsisi arasında tek bağ, bir plan, tair proje 
meselesidir, imar planlarında, 'kıyılarda tesisler ya
pılamaz; yalnız turistik tesisler için istisna getiril
miştir. 

Şimdi vaziyet 'bu kadar açıkken, yasanın iptal 
edilmesiyle öngörülen altı aylık müddet içerisinde, 
-adeta kaçak yapılaşmada 'bir yarış taaşlataıafc gibi bir 
iddianın mesnedini anlamak mümkün değildir. Öner
gede bu iddia edilmektedir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yabancılara mülk 
satış haki konusu var, ondan korktuk. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Alakası 
yok efendim. Yine karıştırıyorsunuz, taunun onunla 
hiçbir alakası yok efendim, 

Arkadaşlarımız, kıyı kanunundan bahsediyorlar, 
«altı aylık bir süre tanıdı» diyorlar, bu süreden bi
listifade, bu altı ayda böyle şeylere aman - teşvik, 
tahrik gibi - karışmayın diyor. Bu nerede, bizim Ya
bancıların Mülk Edinmesi Kanunu nerede!... istir
ham ederim... 
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Şimdi eğer, kaçak, ruhsatsız, plana uymayan bir 
tesis, bir inşaat yapılacak ise, kıyı kanunu olsa da ya
pılır, olmasa da yapılır ve tabiî gerekli işlem ve ko
vuşturma da yapüır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hep müktesep 
hak tanıyorsunuz da... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen hatibin sözünü 
kesmeyelim efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
önergede asıl belirtilmek istenen hususa değineceğim. 
Turistik maksatla, müteşebbislere kimler tarafından 
ve nasıl tahsis yapılır? Zannediyorum kurcalanmak 
istenen şey bu; yukarıdaki o lafları boşuna yazmış 
arkadaşlar, onu ifade etmeye çalıştım. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Boşuna 
değil efendim, açıklığa kavuşturmak için. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Benim 
kanaatim bu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, zannediyorum üç ay 
önceki itiyadınızı tekrarlamak için fırsat... 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — «Kurca
lamak» ne demek Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, ısınma hareketini tamam
ladınız zannediyorum. Lütfen efendim... 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — «Kurca
lamak» ne demek? 

BAŞKAN — Ben mütercim değilim efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — «Kurca
lamak» sözüm, bir tahkir, bir tezyif anlamında değil; 
araştırma manasına geliyor. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — «Araş
tırma» derseniz değişir Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen eski itiyatları
nızdan biraz vazgeçin efendim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, «kurcalamak» deyince değişir. 

BAŞKAN — Efendim, itiyatlarınızdan vazgeçin; 
size söz vermedim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Teneşir
de bırakırım itiyadımı. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ses yayın cihazınız çalışmıyor mu efen
dim; çok bağırıyorsunuz da... 

BAŞKAN — Zatı âlinize karşı hafif davranırız, 
zatı âlinize karşı davranışımız hafiftir efendim. 

Buyurun efendim. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakınız, 
turistik maksatla müteşebbislere kimler tarafından ve 
nasıl tahsis yapılır: Bildiğiniz üzere, kıyılarda olsun, 
iç bölgelerimizde olsun, devlet arazileri ya Hazine
ye, ya Orman Bakanlığına aittir veya bunların izniy
le başka kamu kuruluşlarına tahsisler yapılmıştır. Ev
vela biz Turizm Bakanlığı olarak, 2634 sayılı Kanu
nun emri icabı, Kamu Arazisinin Turizm Yatırımla
rına Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak tahsis yaparız; evvela biz yaparız. 

Tafsilata fazla girmeden açıklayayım; tahsiste 
tuttuğumuz yol şudur; açık: Yerin parselini, kulla
nım kararını, çapını, kapasitesini büyük tirajlı gaze
telerimizin Türkiye baskısında, ikişer gün arayla üç 
defa ilan ederiz. Müteşebbislerin nelere dikkat etme
si geröktiğini ve yönetmeliğimizde aradığımız şartları 
da özet olarak bu ilanda belirtiriz; ayrıca, ayrıntılı 
bilginin bakanlıktan alınabileceğini ifade ederiz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Han
gi gazetelerde? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
bugüne kadar 52 yer tahsis ettim. Bu 52 yerin ilanı
nın hangi gazetelerde, bahsettiğim gibi ikişer gün 
arayla çıktığını, eğer bir kimse yollarsanız söyler ya 
da o gazeteleri eline veririm. Biz' ne söylersek ispat 
ederiz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konuyu saptır
ma; Orman Bakanının cevap vermesi gerek bu konu
ya. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, Sayın Yılmaz 
Demir.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ni
ye çarpıtıyor konuyu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben an
lamıyorum ne söylüyorsa?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konu Orman Ba
kanıyla ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, her birleşim
de bu itiyadınızı tekrarlıyorsunuz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Or
man Bakanı varsin cevabı, Turizm Bakanını konuş
turuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — «Orman 
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Bakanı konuşsun» diyor; efendim, ben de hükümet 
adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim, devam 
edin. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Usulü 
de bilmiyorsunuz yahu. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Biz biliyoruz efen
dim; siz de öğreneceksiniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, herhalde hır
sınızı giderdiniz tahmin ediyorum. Lütfen... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben hü
kümet adına konuşuyorum efendim; Orman Bakanı 
adına da konuşurum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Or
man Bakam yök mu efendim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Orman 
Bakanı meşgul efendim; konu da benim. Konu be
nim efendim, konuşurum. 

Hem niye sinirleniyorsunuz on,u anlamıyorumı. 
Yani, güzel güzel anlatıyorum, niye sinirleniyorsu
nuz? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz yanlış anlatı
yorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Neyi 
yanlış anlatıyorum kardeşim; insaf edin. Yani, bir 
sataşma filan da yok; ben usulü anlatıyorum, uygu
lamayı anlatıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demir, size bir ikazda bulun
mak istiyorum: Lütfen her günkü zabıtları bir alın 
ve kendi hareketlerinizi değerlendirin. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — önce siz hareket
lerinizi değerlendirin, sonra ben hareketlerimi değer
lendiririm. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam ediniz sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, sayın grup başkanvekilleri bir sual sordular ve 
ben de kendilerine cevap arz ettim. Niye sinirleniyor
sunuz? Benim onunla diyalogum mu sizi sinirlendiri
yor acaba? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam ediniz efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — öngö
rülen süre sonunda, yapılan müracaatları bir kıyas 
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tablosuna geçirir ve sonucunu, kriterlere göre ayrı 
ayrı puan vermek suretiyle değerlendiririz; müracaat
ların sıralanmasını ve neticesini de böylece alırız. Öy
le ki, herhangi bir itirazda, bu kıyas tablosunu, iti
raz eden şahsın önüne açar. ve kendisini ikna ederiz. 
Şu ana kadar bu usulle 52 müteşebbise ön izin veya 
kesin tahsis yapılmıştır ve şu anda da hiçbir itiraz 
yoktur. Ayrıca, ön izinden sonraki faaliyetler de çok 
yakından ay be ay takip edilir. 

Şimdi, 2634 sayılı Kanunun Turizm Bakanlığına 
verdiği yetkilerden başka hangi mercilerin tahsis yap
tığı konusuna geliyorum. Bunun dışında, Hazine ara
zilerini gene aynı. metotlarla yürütür ve değerlendi
ririz"; fakat tahsisleri, bizim müspet mütalaalarımızın 
neticesine uyularak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yapılmaktadır. 

Üçüncü bir tahsis mercii de, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığıdır. Adı geçen bakanlık- önerge
de iddianın ağırlığı buradadır, onun altını çizerek 
söylüyorum - 1937 senesinde, yani, 49 sene evvel yü
rürlüğe girmiş olan 3116 sayılı Kanunun 16 nci ve 
1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Kanunun 17 
nci maddesine göre, devlet ormanlarından turizm ya
tırımları için - kanunun verdiği hakla - bu tahsisi yap
maktadır. Bakanlık, 1937 yılından bugüne kadar 63 
şahıs ve kuruluşa 2 119 hektar saha tahsis etmiş - bu 
tahsislerin 17 tanesi belediye ve il özel idareleri gibi 
kamu kuruluşlarına yapılmıştır- bunlardan 33 adedi 
karayolu ve dağ turizmi ile diğer 30 adedi de kıyı
larla ilgilidir. 

Hükümetimizin kuruluşundan bu yana, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca, bu 63 şahıs ve ku
ruluştan, 20'sine izin verilmiştir; bunun 43 tanesi, 
1937 yılından bugüne kadar yapılmış olan tahsisler
dir; bizimle hiç ilgisi yoktur. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, ön izin ve
rirken hangi şartlan arıyor - hani önergede «eşe dos
ta ve yandaşa» diyor ya - bakalım bu şartların yeri
ne getirilmesi ile eşe dosta, yandaşa verilebilmesi 
mümkün mü, değil mi, takdirlerinize arz ediyorum : 

1. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, mü
racaat eden yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığıy
la Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının müştere
ken tesis ettiği belgeleri ikmal ederek, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığına müracaat eder. 

Kanunun emrine uyarak oraya müracaat edecek; 
çünkü bahis konusu tahsisin yapılacağı yer ormandır; 
ama biz aramızda koordinasyonu, sağlamak için, 
müştereken bir protokol akdetmişiz. Aynı bizim usul-

2 â S. » 1986 0 : 1 

lerimizi tatbik eder gibi, ona uymak şartıyla müra
caatını oraya yapıyor. 

Bu belgeler şunlar: Saha haritası, tesisin türü, 
sınıfı, kapasitesi, yatırım maliyet tutan, zamanlama 
tablosu, finansman kaynakları, yatırımın öz sermaye 
ve kredili olup olmadığı, yatırımcının mal varlığı ve 
ödediği vergi. 

2. Turizme açılacak yerin, ormancılık hizmetle
ri yönünden bir mahzur teşkil edip etmediği araştırı
lır. 

3. Belgeler uygun ve ormancılık yönünden yatı
r ı» yapmakta bir mahzur yok ise, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 17 nci maddesine göre, ayrıca Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının da görüşü alınarak, - bakın, 
işin içine Maliye de girdi - yatırım tutarının yüzde 
5'i teminat olarak alınmak suretiyle, yatırımcıya ön 
izin verilir. Bu ön izin süresi altı aydır. Altı ay içe
risinde tiler Bankasınca onaylanacak 1/5000 ölçekli 
saha haritasının, İmar Kanununa uygun imar planı
nın yapılması mecburidir. 

Bu imar planına uygun bir mimarî proje hazırla
nır; İmar Kanununa göre tasdik edilir, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı tarafından uygunluğu kabul edilir - tek
rar bize geliyor - ve kendilerine, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yatırım belgesi verilir; ondan sonra ke
sin izin muamelelerine geçilir. Kesin izinden sonra ya
pılacak işlemleri bir kenara bırakıyorum; yalnız, ön 
izni müteakip, ayrıca belediyelerden inşaat ruhsatı al
mak mecburiyeti de vardır. 

Şimdi insaf ediniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ve ilgili belediyeler el ele verecekler, 
önergede - kusura bakmayın bu kelimeyi kullanaca
ğım r pervasızca ileri sürüldüğü şekilde, altyapısı dev
let tarafından yapılmış halka açık arazileri, eşe dosta 
ve yandaşlara 49 yıllığına kiraya verecekler! : Türki
ye'de bu çeteyi kuramazsınız, mümkün değildir. 

Biraz evvel, hangi merciin, hangi kanunun hangi 
maddelerine dayanarak ve hangi yönetmeliklere göre 
yetkilerini kullandığını ifade ettim. Biz şimdi, altyapı
ya dahi müteşebbisin iştirakini, bir tercih sebebi ola
rak ileri sürmekteyiz. Böylece devletin ve Hazinenin 
yükünü azaltıyoruz. 

Gene, itibarımızın yüksek oluşu, turizmimizin iç 
ve dış müteşebbislerce çok rantabl görülmesi ve bun
lara bağlı olarak, memleketimizde turistik tesis ku
racakların sayısının çok fazla olması neticesi, bizden 
kredi istemeyenleri, bu işte deneyimli olanları veya de
neyimli dünya turizm zincirlerine bağlı ortaklarla ça
lışanları tercih etmekteyiz; kriterlerimiz bunlardır. 
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Sözün kısası, biz eşe dosta değil, Türk turizmine, 
Türk ekonomisine hizmet yolundayız. Böyle basit ve 
gülünç iddialarla hızımızı kesmeye de niyetimiz yok
tur, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, «Basit ve gülünç» ne_ demektir? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Basit ve 
gülünç demektir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
ze yakıştıramıyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Çok ba
sit bir iddia* öyle tezyif manasında değil, çok basit 
bir iddia. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her 
şeye «Tezyif manasında değil» diyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Daha so
mut bir iddia olsaydı keşke. Denseydi ki «Şöyle yapı. 
lıyor, böyle yapılıyor.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Tu
tarsız» deyin, «basit» demeyin. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Peki, «tu
tarsız» diye düzelteyim efendim; hay hay. 

Özellikle Muğla İlinde halka açık pek çok piknik 
yerinin böyle adeta yağma edilircesine eşe dosta ve 
yandaşlara kaptınldığı iddiasını reddediyoruz. Bakı
nız, şu ana kadar turizm alan ve merkezlerinde yöre 
halkının deniz ihtiyacını karşılamak amacıyla, benim 
sıralamaktan, sizin dinlemekten zevk alçağınız nokta 
ve yöreleri ve yüzölçümlerini arz ediyorum: 

Sarıgerme'de 9 hektar, Dalaman Çayı yakınında 
68 hektar, Dalaman Havaalanı doğusunda 82 hektar, 
Kocagöl'de 9 hektar, Poruklu Koyunda 7 hektar, Ak-
göl'de 26 hektar, Kızıl Ada'da 3 hektar, Çalışlar'da 14 
hektar, Şövalye Adasında 4 hektar, Oyuktepe Yarı
madasının Işıklar Burnu, Paçarız Burnu, Samanlı 
Koyu, Kamelya Koyu ve Küçük Boncuklu Koyunda 
olmak üzere toplam 22 hektar, Pananaltı Koyunda 7 
hektar, Ölü Deniz'de 150 hektar, Belceğiz'de 10 hek
tar, Faralya Koyunda 8 hektar. Bu 14 yer sadece tu
rizm merkez ve atanları içindedir; turizm alan ve mer
kezlerinin dışındaki liste bundan çok fazladır. Muğla
lı olarak bununla iftihar edin. Keşke her ilimize bu
nun onda biri kadar halkın istifade edeceği kıyı düş
se Sayın Gürpınar. 

SALİM EREL (Konya) — Nasihata ihtiyacımız 
yok. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz ara
mızda konuşuyoruz, siz araya girmeyin. 

Daha, alan ve merkezlere girmeyen ve imar plan
larında öngörülen yerlerin çok uzun listeleri mevcut
tur. 

Muğla milletvekili arkadaşım Allah'a şükretsin; 
Muğla sahilleri bir turizm cennetidir. Hem Muğla 
sahillerine gelecek turistlerden sağlanan faydadan, 
hem de listesini biraz evvel sunduğum yörelerden 
faydalanan Muğla halkı Allah'ın bu çok lütufkâr kıl
dığı yörede yaratılmış olmaktan memnundur. Onun 
için, Muğla halkına, bir Meclis araştırması münase
betiyle de olsa selam yollamanın pek faydalı olacağı
na, müsaadenizle inanmıyorum. 

Önergede «Ciddî turizm şirketleri, tüm çabalarına 
rağmen turizm yapacak bir yer kiralayamazken, kap
kaççılar bu imkânları kolayca elde edebilmekte ve 
sermaye sahiplerine bu yerleri pazarlayarak köşeyi 
dönmektedirler» denmektedir. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Yalan mı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU , (Devamla) — Şunu 
kesin olarak belirtmek isterim: Ön izin verilen müte
şebbisler, ne ön izin safhasında ne kesin tesis safha
sında, ne de diğer safhalarda, kendilerine verilen izin
leri, ilgili merciden mücbir sebeplere dayalı izin ol-
madıkçe, katiyen devredemezler. Bunun tek misali 
yoktur; hatta, şirket ortaklarını dahi müsaade alma
dan değiştiremezler ve bugüne kadar, bir tek anonim 
şirket malî müzayakaya düştüğü için bir müracaat 
yapmıştır; o dahi daha neticelenmiş değildir. Yani 
birilerinin bunu kolayca ele geçirebilmesi ve iddia 
edildiği gibi, bazı sermaye sahiplerine pazarlaması 
mümkün değildir mevzuat yönünden. Bunun örneği 
de yoktur. Bir tek örneği varsa, getirin kürsüye, konu
şalım. Bir tek örnek olmadan, nereden çıkarırsınız ön 
izni alıp da sermaye sahiplerine pazarlama meselesi
ni; şaşırıyorum. Biz, ne kapkaççıya, ne de onun hak
kını devredebileceğim iddia ettiğiniz sermaye sahibi
ne pazarlama işlemlerine müsaade etmeyiz, etmemişiz-
dir. Mevzuatımıza göre bu yasaktır. Gizli bir şekilde 
bunun yapıldığını tespit ettiğimiz anda - yine mevzuatı
mızda bizim zamanımızda uygulamaya başlanan mad
de vardır - üstüne yapılacaik olan tesis maliyetinin 
yüzde 5 tutarındaki teminatı irat kaydeder, izni iptal 
ederiz. Hiçbir istisnası olmamıştır. Onun için, bu is
nadı da maalesef kabul edemiyorum. 
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Şimdi gelelim bir küçük meseleye. Ben aslında po
litika yapmak için çıkmadım bu kürsüye; ama öner
gede var, «Muğla İlinde iktidar partisinin bir ilçe baş
kanı, yanına birkaç kişiyi alıp, ilçenin iki güzel ko
yunu kapatabilmiştir» diyorsunuz. Mühim olan, mü
teşebbisin bir partide vazifeli olup olmadığı değildir; 
sizin partide de olur, başka partide de olabilir; mühim 
olan, yapılan işlemin mevzuata, usule, yönetmelikle
re, kanuna uygun olup olmadığıdır. Yoksa, bir in
san partiye girdi diye dünyadan elini ayağını çekmez. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hep iktidar parti
sinden... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Keşke 
seslenmeseydiniz, mahcup olacaksınız. 

Bakın, ben size tam tersi bir misal vereceğim. Kıyı 
kanunu çıkmadan evvel, çok güzel bir tesisi, maliki 
bulunduğu bir arazi üzerinde meydana getiren Anava
tanlı bir il başkanımız, çok küçük bir kısmını, biz 
bilahara kıyı kenar çizgisini onun tesisinin ucundan 
geçirdiğimizde, o kısım gayet tabiî Hazinenin malı 
olması veya yıkılması icap ediyor; kanun böyle. Adam 
da, «Yahu ben bu kanun çıkmadan evvel kendi ar
samın üstüne yapmışım, bu benim hakkım.» diyor. 
Bizse, «Hayır, kanun müsaade etmiyor» diyoruz. Bu 
şahıs altı aydır benim kapımdadır; ben işletme belgesi 
vermedim. Bunu hçr zaman ispata hazırım ve. bu şa
hıs hâlâ bir il başkanımızdır. 

Hiçbir işin partizanlıkla yürümesi mümkün değil. 
Özellikle turizmin bu işlere karışmasından yana de
ğilim, siz de bize bu konuda yardım edin; varsa böyle 
yolsuzluklar getirin beraber konuşalım. 
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si - geçen seneden beri biz fikrimizi ifade ettikten 
sonra - maliyetine Turizm Bankasına devri için bize 
müracaat etmiştir. Bahsettiğiniz belki onlardır. 

Eskiden yapılmış olanların muhafaza edilmesine 
dair 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci 
maddesinin (G) fıkrasında amir hüküm var, «Bunları 
muhafaza edeceksin, kamu kuruluşları bunu kendi 
sosyal turizmleri için kullanacaktır» diyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yıkıp yeniden ya
pıyor, Sayın Bakan... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — İstisna
ları bırakalım. 

İki seneden beri uyguladığımız, dar gelirli, sabit 
gelirli vatandaşlarımızın tatil imkânını sağlamak mak
sadıyla Antalya'nın Belek yöresinde sıfır kârla hizme
te sunduğumuz tesislerde, bu yıl 30 bin kişiye sosyal 
turizm hizmeti vermekteyiz. Kamu kuruluşlarının bi
zim iktidarımızdan evvel yapılmış olan tesislerini de, 
yine sosyal turizmin bir icabı, bir devamı olarak ka
bul ediyoruz ve böyle olmasında yarar görüyoruz. 

Netice: Sayın İdris Gürpınar ve 12 arkadaşının, 
yukarıda bertafsil ifade ettiğim cevaplar neticesinde, 
önergelerinde ileri sürdükleri isnatları ve ithamları ka
bul etmiyoruz. 

Sözlerime son verirken, bakanlığımız Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kuruluna yapıl
mış olan bir müracaata ait küçük bir bilgi sunmak is
tiyorum : Muğla İlinin Ula İlçesinde bir şahsın adı 
geçen yüksek kurula müracaatında, maliki bulunduğu 
arazi üzerinde, birinci derece arkeolojik eser olmasına 
rağmen, turistik yapılaşmaya izin verilmesi talep edil
miştir. Yüksek kurul; ülkemizin sahip olduğu arkeolo
jik değerlerin muhafazasına çok önem verdiği içindir 
ki, 29.8.1986 gün ve 2617 sayılı kararıyla bu taleıbi 
reddetmiştir. 

Kıyılarımızın halka kapatılması, yağmalanması 
gibi konularda büyük hassasiyet gösterdiği için ken
disine teşekkür ettiğim ve şahsen sevdiğim, saydığım 
aziz arkadaşım İdris Gürpınar, yüksek kurulun, yu
karıda bahsedilen talebinin reddedildiği şahıstır. 

Hani, fazla fesatça düşünmeden, acaba diyorum, 
yüksek kurulun ret kararıyla Meclis araştırması iste
minin birbirini takip etmesi, bir tesadüf müdür? 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın İdris Gürpınar; buyurun. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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Gene önergeye göre, kamu kuruluşlarının kamp, 
eğitim ve dinlenme tesisleriyle vatandaşın kıyı geçi
şini engellediğimiz iddiası vardır. Bizim iktidarımız 
zamanında, kamu kuruluşlarıyla ilgili olarak yeni ya
pılaşmaya izin verilmemiştir, benim iznim olmamış
tır; yok böyle bir şey. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sarımsaklı Plajı?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Eskiler 
var, tamam. Müsaade edin efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yeni, bu yıl; İçiş
leri Bakanlığı Dinlenme Tesisleri. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — İki ay ev
vel başladı. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yeni baş
lamış, daha su basmanı seviyesine gelmiş bir iki tane-
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SHP GRUBU ADINA ÎDR1S GÜRPINAR " 
(Muğla) — Sayın Başkan, Yüce Meclislin değerli 
üyeleri; sözlerime başlarken, Yüce Meclise grubum 
ve şahs-ım adına saygılar sunuyorum. 

Sayın bakan, olayın yönünü değiştirmek için ga
yet güzel bir çaba gösterdiler. Bizim temas ettiği
miz noktaya değinmeden, Turizm Bakanlığının na
sıl ruhsat verdiği olayım bize anlatmaya çalıştılar. 
Şahsımla ilgili getirmiş olduğu "bilgi için sayın ba
lkana teessüf ederim. Benim davranışımın bununla 
hiçbir ilişkisi yoktur. Bern, karar verilip, reddedil
diğinden de şu güne kadar haberdar değilim ve ba
na da tebliğ edillmiş değildir. Eğer bundan korksay-
dım, bu önerge ile kürsüye çıkmazdım. 

ıŞimdi, olayın içyüzünü belirten metni biİlgilerini
ze sunacağım, ondan sonra bu konudaki değerlen
dirmeyi Yüce Meclis yapsın. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — ANAP'a geç
medin, ANAP'a geçseydin reddedilmezdi. 

IÎDRÎS GÜRPINAR '(Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, ülkemizde sanayileşmenin ve 
kentleşmenin yaygınlaşmasıyla birilikte artan turizm 
ve 'dinlenme ihtiyacı, ister istemez kıyılardan yarar
lanma isteklerini önplana çıkarmış ve bu da doğal 
olarak /kıyıların daha çok değer kazanması sonucunu 
doğurmuştur. Bu olay, kıyılardan sosyal adalet ilke
sine uygun olarak çok sayıda kişinin yararlanması
nı sağlamak ve ayrıca tabiî servet ve kaynak ola
rak değerini korumak amacıyla devletin düzenleyi
ci ve denetleyici, bir rol yüklenmesini zorunlu kıl
mıştır. Ne yazık k'i, bugüne kadar, devlet, bu alan
da kendisinden beklenen görevi ihmal e'tmiştir. Bu 
yüzden, özellikle son zamanlarda, sahil yağmacılığı 
da iç karartan boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda, dev
letin kendisi de kötü örnek olmaktadır. Devlet bir 
yandan özel kişilerin kıyıları yağmalamasına göz 
yumarken, öte yandan kendisi de kamp, eğitim ve 
dinlenme tesisi adlarıyla, sahillerde kıyı geçişini en
gelleyen yapılaşmalara gitmekte ve vatandaşların kı
yılardan adil ve eşit bir biçimde yararlanma olanak
larını kısıtlamaktadır. 

•Bilindiği- gibi, 1982 Anayasasıyla kıyı rejiminin 
esasları yeniden düzenlenmiş ve bu amaçla özel bir 
yasa çıkarılması öngörülmüştür. Ne var k'i, Anaya
sanın öngördüğü kıyı yasası, tüm uyarılarımıza rağ
men, hükümetin inadı ve İsrarı yüzünden kamu ya
rarına aykırı bir biçimde çıkarılmıştır. Anayasa Mah
kemesince iptal edilen bu yasa, kıyı yağmacılığını 
teşvik edici hükümler taşımaktadır. Anayasa Mah-
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(kemesi, Anayasaya uygun yeni bir yasanın çıkarıl
ması için alta aylık bir süre tanımıştır. Şimdi gö
rülen odur ki, yasanın iptal edilen sakıncalı hüküm
lerinden bir an önce yararlanmak için âdeta bir ya
rış sürdürülmekte ve hükümet de bunu teşvik et
mektedir. 

Kıyı yağmacılığına örnek olarak Muğla îlini gös
terebiliriz. Çok büyük bir turistik potansiyele sa
hip olan Muğla itlinde, orman idaresine ait birbirin
den güzel koylar özel kişilerce kapatılmaktadır. Alt
yapısı devlet tarafından yapılmış, halka açık bu ara
ziler eşe dosta ve yandaşlara 49 yıllığına kiraya ye
rilmektedir. Bu ûlde halka açık pek çok orman pik
nik yeri mevcuttur. Halk buralarda, az bir ücret 
ödeyerek tatil günlerini geçirebilmekte ve denize 
girebilmektedir. Bu kıyıların kapatılması halkı bu-
naltacafctır; halik denize girecek yer bulamayacak
tır. İşin acı tarafı, halka açık, çok ortaklı, ciddî tu
rizm şirketleri, tüm çabalarına rağmen, turizm ya
tırımı yapacak bir yer kiralayamazken, kısa zaman
da (köşeyi dönme peşinde olan kapkaççılar bu imkân
ları kolayca elde edebilmektedirler. Turizmle hiçbir 
ilişkisi olmayan; ama iktidara yakın 'olan bu kişi
lere orman kıyıları cömertçe tahsis edilmektedir, ör
nek olarak, Muğla İlinde, iktidar partisinin bir ilçe 
başkanı, yanına birkaç kişiyi alıp ilçenin iki 'güzel 
koyunu kapatabilmiştir. Bunun ülke çapında sayısız 
örnekleri mevcuttur. 

Yine aynı ilçede - ki bu ilçe Muğla'nın Fethiye 
ilçesidir - ciddî bir turizm şirketi mevcuttur. Adı 
«Fetur» olan bu turizm şirketinin yöneticileri, yıllar
dan heri çaba harcadıkları halde, turizm yatırımı yap
mak için bir yer kiralayamadıklarını söylemekte 
ve acaba, herkese cömertçe dağıtılan Muğla kıyıla
rında, Muğla'da yaşayan insanlar olarak bizlere ne
den bir yer verilmiyor, diye sormaktadırlar. Ben de 
ilgililere soruyorum: Bir yeri fairalayattilmek için, 
sadece iktidara yakın veya iktidar yandaşı mı olmak 
lazımdır? 

Kıyı yağmacılarının turizmle ilişkileri yoktur; 
amaçları, kiraladıkları yerleri sermaye sahiplerine pa
zarlayarak köşeyi dönmektir. Bu olaylara derhal 
müdahale edilmezse, yurdumuzun cennet köşeleri 
peyzaj mimarisi -kurallarına uymayan beton yığınia-
rıyla dolacaktır. Amacı sahil yağmacılığı olanlara 
turizmin kaderi teslim edilemez. Turizm Bakanlığı
nın, master planı dışındaki ormana ait ve halka açık 
sahilleri, hiçbir koşul aramadan özel ve tüzelkişi
lere peşkeş çekmesine göz yumulamaz. Olay Mecli
s/in acilen müdahalesini gerektirecek boyutlardadır. 
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Sayın 'bakan dediler ki, «Çok ince araştırmalar
dan sonra «bu tahsisleri yapıyoruz ve böylece iki ba
kanlık iarasında koordinasyon sağlanıyor.» Şimdi Sa
yın Bakana soruyorum1: Peki, beş parası bulunma
yan Fethiye ANAP İlçe Başkanına, Küçük ve Büyük Sa
manlık koyları hangi kıstaslarla verilmiştir? Bu vatan
daşta ne gîbi turizm vasıfları gördünüz ve hangi ser
mayeyi 'tespit ettiniz ki bu koyları verdiniz? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Davul delen ja
guarı varmış. 

İDRIS GÜRPINAR (Devamla) — Kıyıların kul
lanımı ve değerlendirihnesli konusunda bakanlıklar 
arasında bir koordinasyonun bulunmadığı görülmek
tedir. örneğin, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı: 
nın hangi kıyıları kimlere kiraladığını belki Sayın 
Turizm Bakanımız bile tamamıyla bilmemektedir. 
Bu durum, çok sakıncalı bir gelişjigüzellik oluştur
maktadır; kimin ne yaptığı belli değildir. Biraz son
ra okuyacağım listeden belki de sayın bakanın ha-
iberi yoktur. 

Ülkemize gelen yalbancı turizm uzmanları, henüz 
kirlenmemiş kıyılara sahip olduğumuz, kusursuz tu
rizm tesislerii yapabilme imkânıma sahip bulundu
ğumuz için bizi kutlamaktadırlar. Ayrıca, kıyıları
mızın kirletilmamesinin ve gelişigüzel yapılaşmalara 
müsaade edilmemes'ini önermektedirler. Her ülkede, 
kıyılarda turizm tesisleri yapılırken, peyzaj mimari
sinin kuralları titizlikle uygulanır. Yani, doğal güzel
likler 'bozulmadan doğanın içine yerleşilir. Marma
ris'te Turizm Bakanlığına ait .bir tatil köyünün he
men birkaç yüz metre ilerisimde bulunan halka açık 
Pamucak piknik yeri bir holdinge 49 yıllığına kira
ya verilmiştir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben oradaydım, 
çamlar da kesildi. 

İDRÎS GÜRPINAR (DeVamla) — Pamucak, 
Marmaris ve çevresi halkı için çok zarurî bir piknik 
yeridir. Marmaris'e yakın, denize girecek başka yer 
de kalmamıştır, ©u kiralama işi yapılırken halkın ih
tiyacı hiç düşünülmemiştir. 

'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Beş yıllık çamlar 
kesildi orada. 

ÎDR1S GÜRPINAR -(DeVamla) — Üstelik bura
sı yanmış ve yeniden ağaçlandırıllmış bir orman alanı 
olduğu için, yasal olarak hiç kimseye tahsis edil
mesi de mümkün değildir. Yasanın bu emri de çiğ
nenmiştir. Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Bu yeri 
hangi yasaya uygun olarak ve nasıl verdiniz? (SHP sı
ralarından alkışlar) 
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AYDİN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) ~ Sayın 
Bakan, cevap ver. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Soruya ceVap ver 
Sayın Bakan. 

'BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, siz hatibin yerine 
kürsüye çıkın ve onun yerine konuşun, buyurun. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Katliam yapılıyor 
orada. 

©AŞKAN — Sayın Paşa Sarnoğlu, size bir tav
siyem var; hatibin yerine gelin konuşun, buyurun. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kabul edin konu
şalım. Oradaki beş yıllık çamlar Esiliyor. Arazi, Ya
şar Holdinge verildi, katliam yapıyorlar. 

ÎDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Burayı kira
layan holding dllk iş olarak büyük iş makinelerini 
getirerek gencecik camlan yerle bir etmiş, doğayı 
bozmuştur. Bu tutuma halk tepki göstermiş, mahallî 
basın feryat etmiş; ama hükümet ortada görünme-
miştir. Hani, Sayın Balkanımız, «Mer şeyi İnce ele
yip sık dokuyoruz» diyordu; neden Pamucak'a mü
dahale etmedi? »Şunu da söyleyeyim; üstel'ik, beledi
ye bu holdinge müsaade etmedi ve Sayın Bakan özel 
emir çıkartarak, «©iı müsaadeyi vereceksiniz» diye 
belediye üzerinde baskı yaptı. Acaba bunu niçıin yap
tılar? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — HEMA'ya 350 dö
nüm arazi verdiler orada. 

ÎDRÎS' GÜRPINAR (Devamla) •— Pamucak'ta 
doğa tamamıyla 'bozulmuştur ve bu tutuma halk tep
ki göstermiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Gözünü sevdiğim 
Jaguar! 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Gürpınar, de
vam ediniz. 

ÎDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Ülkemizin ve 
kıyı yağmasının yoğun şekilde uygulandığı Muğla 
ilinin turizm potansiyeline değinmek istiyorum. Muğ
la ilinin ve ülkemizin olağanüstü yüksek bir turizm 
potansiyeli vardır. Turizm birçok ülkenin ekonomi
sinde kurtarıcı olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili 
ülikemıiz için de turizm, ekonominin bir kurtarıcısı 
olabilir. Turizm potansiyelimiz sağlıklı şekilde kul
lanılırsa, elde edilecek döviz, dış ödemeler dengesin
deki açığı kapatabileceği gibi, dış borçların da öden
mesine imkân verebilir. Turizm gelirimiz kısa süre
de 7 - 8 milyar dolara çıkabilir. Sadece Muğla İllin
de hiç dokunulmamış yaklaşık 400 bin yataklık tu
rizm potensiyeli mevcuttur. Yani, halen tüm Türki
ye'de mevcut turizm yatak sayısının 4 katı bir potan-

97 -
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siyel, Muğla İlinde durmaktadır. Bunun anlamı, sav 

dece Muğla İlinden yılda 4 - 5 milyar dolar turizm 
.geliri sağlanabiiılmesinıin mümkün olduğudur; ama bu 
'büyük potansiyel yağmacılara, 'köşe dönme heveslile
rine ^bırakılırsa, 'Türk turizmi daha doğmadan öldü
rülmüş olur. Bizim endişemiz de buradan kaynak
lanmaktadır. Devlet, hem teşvikçi, hem de işin sela
meti 'bakımından iyi bir denetçi olmalıdır. Bu ola
ğanüstü fırsatım heba edilmesine seyirci kalamayız. 
Millet adına milleti yönetmekle görevli bulunanlar 
da yasalara uymakla yükümlüdürler; hatta onlar, 
yasalara herkesten daha çok uymak zorundadırlar. 

Şimdi, kıyı yağmasının hukukî yönüne bir göz 
atalım: 1961 Anayasasının 130 uncu maddesi, Me
deni Kanunun 241 inci maddesi, 1982 Anayasasının 
43 üncü maddesi «Kıyılar halkın ve devletindıir» di
yor; Anayasanın 63 öncü maddesi ise, tabiat var
lıklarının korunmasını hükümete görev olarak ve
riyor. Hükümetin, 1982 Anayasasının emrine uyarak 
1984*te çıkardığı 3086 sayılı Kiyı Yasası, 'grubumu
zun baş'vurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi tara
fından, gelecek kuşakları düşünmediği, kıyı yağma
sına izin verdiği ive -kıyı geçişini engelleyeceği gerek
çesiyle 25.2.1986 tarihinde iptal edilmiştir.' İşin en 
ilginç, yönü, hükümet, iptal edilmiş bu yasanın ge
reklerimi yerine getirmesi lazım gelirken, bir an ev
vel kıyıların yağma edilip tüketilmesine bakmakta
dır. Yani, Anayasanın kıyıları korumakla görevlen
dirmiş bulunduğu hükümet, Anayasanın bu emrini 
kaale almıyor ve kıyı yağmasını âdeta teşvik edi
yor; altyapısını devletin yaptığı halika açık bu kıyı
lan kıyı yağmacılarına bol keseden dağıtıyor, yağ
manın destekçisi oluyor. 'Bu olay, iktidarın Anayasa 
ve yasalara karşı tutumumu sergileyen başka yasala
rı da akla getiriyor. Bunların en önemlisi, şüphesiz 
ki, yabancılara mülk satışı yasasıdır. 

Ilktidar, büyük bir muhalefete rağmen, Mecliste 
sahip bulunduğu çoğunluğa dayanarak bu yasayı 
çıkarmıştır. Anayasa .Mahkemesine yaptığımız iti
raz üzerine bu yasa, Anayasaya aykırı bulunarak 
'bozulmuş; fakat bozulmuş olmasına rağmen, mülk 
satışları arada geçen zaman içinde devam etmiştir. 
Acaba bu da mı meşru bir davranıştır? 

İktidar bununla da yetinmeyerek yasayı yeniden 
bazı değişiklMerle Meclise ' getirip, yine çoğunluk 
avantajını kullanarak Meclisten geçirmiştir. Şimdi yi-' 
ne yabancılara mülk satışı devam etmektedir. Bu iki 
örnek göstermektedir ki, iktidar, Anayasayı da dış
lamanın yollarını aramakta ve bulmaktadır da. Ya

ni, Anayasayı pervasızca rafa kaldırmaktan çekin
memektedir. Doğrusu, iktidarın neye güvenerek Ana
yasa ve yasalara uymadığını merak etmekteyiz. Ge-
lecektelki olaylar belki bu sorumuza bir cevap geti
recektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu noktada size Muğ
la İlinin ormana ait kıyılarında Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından değişik .şahıs ve şir-
ıketlere kiralanmış ormana ait kıyıların bir işteşini 
okuyorum. Hemen belirteyim ki, bu, mevcut liste
nin tamamı değildir; daha muamelesi bitmemiş ve
ya bittiği faalde ıbu listede bulunmayan başka il kı
yılarında da pek çok kiralama olaylarının mevcut 
bulunduğu şüphesizdir. 

1. Mandalya Tur İş. Anonim Şirketi: Bodrum 
Zeytinlilkahve 4 500 metrekare. 

2. İM. ıSait Keten'e: Ilıca'bükü 100 bin metrekare. 
3. !Mördeniz A.Ş.: Marmaris Pamucak 35 bin 

metrekare, 
4. Ragıp Gökesağoğlu: Marmaris Adaağzı 

12 600 metrekare. 
5. Altınyunus A.Ş.: Pamucak 110 bin metrekare. 

(SHP sıralarından alkışlar) 

Demin öyküsünü anlattığım çamların yerle bir 
edildiği Pamucak, halikım piknik yeri olan Pamu
cak, Altınyunus A.Ş.'ye 110 bin metrekare... 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — 
Seçimlerde ANAP'a 50 milyon 'verecek ya. 

İDRİS GÜRPINAR (Devamla) — Evet, çok il
ginç bir şeyi aklıma getirdiniz; bu şirket, vaktiyle, 
basjka ibir partiye, iktidara 'gelecek diye seçimlerde 
yardım yapmış; o zaman Sayın özal bunlara çok 
kızmıştı ve bu ışirketi dize 'getirmek için, ülkenin hay
vancılık ekonomisini buna göre ayarladı ve o şir
ket geçen sene büyük zarar etti; fakat nasıl oldu, 
ne ıkeramettir, bu sene anlaştılar; anlaşmadan sonra 
da Pamucak'ı ikram etti. (SHP sıralarından alkış
lar) 'Bu mudur her ışeyi inceleyerek gören hükü
met? 

PAŞA SARIOĞIJU (Ağrı) — Ben onu söyleye
yim: Et fonu 150 dolardan 300 dolara cılktı. 

İDRİS GÜRPINAR (Devamla) — 6. Kartal 
Otel - Motel A.Ş.: Tavşanadası, 156 bin metrekare. 

7. TUTİŞ A.Ş.: Fethiye Paçarızournu, 76 bin 
metrekare. 

8. Kum Tur Ticaret Anonim Şirketi: Marmaris 
Kumluhük 100 bin metrdkare. 

9. Cihan Tatil Köyleri Anonim Şirketi: Fethi
ye Kameryalimanı 87 bin metrekare. 
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10. Altın'baynuz A.Ş.: Dalaman Altınboynuz 
307 bin metrekare. 

SALİM EREL (Konya) — Boynuz olduğu için 
mi bu kadar fazla? 

IDRİS GÜRPINAR (Devamla) — 11. Fazlı 
Kaşıkçı: Marmaris Günnücek - Kirlide, ı 500 metre
kare. 

İbrahim Yazıcı: 'Boynuzbüıkti 40 bin metrekare. 
İbrahim Yazıcı: Fethiye Katrancı Koyu 100 bin 

metrekare. (SHP sıralarından «Kim bu İbrahim Ya
zıcı»- sesleri) 

iBu seferlik ona teşebbüs bile etmedik. 

'BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ÎDR1S GÜRPINAR (Devamla) — Obataş A.Ş.: 

Marmaris Aktaş 50 bin metrekare. 
Ali Nahit Bozatlr: Abdullah Özbek Yalancıbo-

ğaz 20 bin metrekare. 
Semih Deniz: Nezih Deniz Bodrum Zeytinlikah-

ve 75 bin metrekare. 
Sevdalı Turizm A.Ş.: Bodrum Demirtepe 50 bin 

metrekare. 
•Aftay Kolektif Şirketi: Fethiye Gemiler Koyu 

200 bin metrekare. 
Sabri Ertürk: Fethliye Oyuktepe Samanlık 40 bin 

metrekare. 
Özkanlar Limited Şirketi: Bodrum Zeytinlikah-

ve 125 bin metrekare. 

Şemsettin Hüsnü Yılmaz öney: Anam Adası 
Sıralık 100 bin metrekare. 

Hanifi Polat - Ali Armağan: Gemioturan Koyu 
100 bin metrekare. 

Hanifi Polat - Ali Armağan : Çanak Limanı 70 bin 
metrekare. 

Hamdı Bedirhanoğlu - Selma Akyalçm Marmaris 
İçmeler 16 bin metrekare. 

Şimdi, bu listeyle ilgili daha bir şeyler çıkacak. 
Bu listeyle • ilgili bazı değerlendirmeleri bilgilerinize 
arz etmek istiyorum: 

Altın Yunus AŞ'ye verilen Pamucak'ın ilginç öy
küsünü yukarıda arz ettim. Listede bazı ilginç durum
lar daha var: Örneğin, İbrahim Yazıcı adlı yurttaşa 
Fethiye'de halka açık bir orman piknik yeri olan 
- Sayın Balkan, onları vermiyoruz dediler - Katrancı 
Köyü verilmiş. Yüzölçümü 100 bin metrekare olan 
bu koy bir doğa harikası olup, dünyada eşine ender 
rastlanan güzelliği ile insanın nefesini kesen bir cen
net köşemizdir. Arsa değeri bugün için Muğla'daki 

cari fiyatlara göre 5 milyar liradır, milyon falan de
ğil, tam 5 milyar liradır. Acaba sayın bakanın, Kat
rancı Koyunun bu değerinden haberi var mı? 

Halka açık bir yeri halktan alıp bir kişiye tahsis 
ederken bu değerinin bilincinde miydi? Burayı bağış
larken, halkın mütalaası soruldu mu? Hiç olmazsa, 
belediye başkanı, kaymakam gibi yerel yöneticilerin 
ne düşündükleri tespit edildi mi? Tabiî ki bunların 
hiçbiri yapılmadı. Peki ne yapıldı? Denildi ki, «Bizim 
önemli vatandaşımız Sayın İbrahim Yazıcı'ya bu Kat
rancı Koyu az gelir, şu yeni kanun çıkmadan ona 
bir de Marmaris'in Boynuzbükü'nü verelim ve işi bi
tirelim.» Gerçekten de 40 bin metrekarelik Boynuz-
bükü de aynı sayın vatandaşımıza veriliyor; burasınm 
da malî değeri en az 2 milyar liradır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kiraya veri
yoruz, kiraya. 

IDRİS GÜRPINAR (Devamla) — Listede çok de
ğerli bir vatandaş ikilisi daha var; Hanifi Polat - Ali 
Armağan çifti. Bunlara da önce Marmaris'in 100 bin 
metrekarelik Gemioturan Koyu veriliyor; sonra bu az 
bulunarak 70 bin metrekarelik Çanak Limanı da ek
leniyor. 

Şimdi sayın bakana soruyorum: Her şeyi çok ince 
eleyip sık dokuyarak verdiğini söylediği bu yerlerden 
birincisini makul karşılayalım, «Bu vatandaşlar ehil
dir, turizm yatırımı yapabilecek yetenekte insanlar
dır» diyelim; her birine 100'er bin metrekarelik güzel 
koyları verdiniz; peki ikincisini niçin verdiniz? Buna 
ne gerek vardı? İşte yağmacılık budur arkadaşlar. Fır
sattan istifade ederek, yer kapatmanın şahaser ör
nekleridir bunlar. 

Sadece bu iki örnek, cereyan eden olayın, kelime
nin tam anlamıyla gerçek bir yağma olduğunu ispat
lamaya yeter de artar bile. Şimdi kalkıp da, «Turizm 
gelişsin diye bunu böyle yapıyoruz» derseniz, buna 
kimseyi inandıramazsınız. Bunlar, çuvala sığmayacak 
mızrak gibi suiistimal örnekleridir. 

Orman kıyılarına ait bu yerler, Turizm Bakanlı
ğının. master planına alınıp, oradan sağlıklı şekilde 
turizme açılabilirdi. Sayın bakana soruyorum: Acaba 
bu güzel yerleri neden turizm master planına alıp da, 
ondan sonra tevzi etmediler; neden bu şekilde yapma
dılar? Tabiî, bu iş zaman alırdı; yağmacı bekleyemez
di; ayrıca Turizm Bakanlığı birtakım kıstaslar araya* 
çaktı. «Bunlara ne lüzum var? Biz iş bitirici iktidar 
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değil miyiz? Ormanda bu işi bitirelim olsun bitsin» 
dediler ve işi orman yasasına göre hallettiler. (SHP 
sıralarından alkışlar) Böylece, Türk tarımını büyük bir 
liyakatle çökerten ve bunun farkında bile olmayan 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının zamanın
da kıyı sorunu da ustaca çözümlenmiş, ormana ait 
kıyı sorunları da ustaca çözümlenmiş bulunmaktadır. 

Görünen odur (ki, iktidar, Anayasayı ve yasaları 
dinlemiyor, Meclisi dinlemiyor, halka fikir sormuyor; 
lügatinde, «halk» diye bir kavram yok; her şey halk
tan alınıp holdinglere veriliyor; tabiî, kıyılar da öy
le. Holdingler dururken halkın Katrancı Koyunda ne 
işi var? Pamucak'ta, Kargı Koyunda halkın ne işi var? 
Halk denize nerede girerse girsin. (SHP sıralarından, 
«Denize girmese de olur» sesleri) Denize girmese de 
olur. Halkın görevi, yaşam kavgası vermektir; halkın 
görevi, denize girmek değildir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, kıyı yağması olayını dilimin... 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, vaktiniz doldu, to
parlayınız efendim. 

ÎDR1S GÜRPINAR (Devamla) — Bitmek üzere 
Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, kıyı yağması olayını dilimin 
döndüğü kadar anlattığımı sanıyorum. Muğla halkı 
bu durumdan son derece huzursuzdur, endişe duymak
tadır. Bu yaz Muğla'da gittiğim her ilçede bu konu 
gündeme gelmiş ve enine boyuna tartışılmıştır. Muğla 
halikı bilinçlidir, uygardır. Halk, hem Muğla için, hem 
de ülkemiz için sağlıklı bir turizm gelişmesi bekle
mektedir. Gökova - Kemerköy Termik Santralı hâlâ 
Muğla'nın gündeminde durmaktadır. Şimdi gündeme 
bir de kıyı yağması eklenmiştir. Bu olay çok boyutlu 
olup, gündemde uzun süre kalacak gibidir. 

Sayın milletvekilleri, kıyı yağması dolayısıyla ikti
darın tepe noktalarında bulunan bazı yöneticilerin ya
kınlarının adları da geçmektedir. Bu sebeple, Meclis 
araştırması önergemizin kabul edilerek, olayın aydın
lığa çıkmasına yardımcı olacağınızı ümit etmekteyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İdris Gürpı
nar. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz 
Hastürk, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; yüce heyetinizi Doğru Yol Partisi Grubu adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Anayasanın 43 üncü maddesi şöyle demektedir: 
«Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve gölle
rin kıyılanını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanma
da öncelikle kamu yararı gözetilir.» 

Bugün ülkemizde kıyılar kamu yararı gözetilerek 
mi kullanılmaktadır, Anayasamızın bu açık hükmüne 
uyulmakta mıdır, yoksa özel bir kayırma sistemi için
de yağmalanmakta mıdır, kimler hangi sistemle kıyı 
yağmacılığı tezgâhında usulî sistemler geliştiriyor? Bü
tün bu soruların cevabını, almalı, Anayasamızın 98 in
ci maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması, 
yüce Beclisimizce kararlaştırılırsa mümkün olacaktır. 

Sayın üyeler, demokrasi yalnızca çoğunluk siste
mi değildir. Demokrasinin erdemini, yönlendirilmiş oy 
çoğunluğunda arayanlar, er veya geç, bilinen hüsra
na uğrarlar. Bu Meclis araştırması açılmalıdır; açıl
malıdır ki, himaye edilen türeme holdinglerin kıyı yağ
masında iştahla yuttukları lokmaları gözler önüne se
relim. Bu Meclis araştırması kabul edilmelidir ki, kal
dırılan 3573 sayılı eski bir kanunla yabanî zeytinlik
leri ıslah çalışması adına yutulan adaları, yağmalanan 
kıyı şeritlerini, gökten zembille inip konulan yalıları, 
villaları, turistik tesisleri gözler önüne serelim; vatan 
millet nutku atanların, kıyılarımızdaki menşei belirsiz 
yatırımlarını tanıyalım, öte yandan, Sayın Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı bu eski kanunla nerelerde 
ve ne kadar alanda bu yabanî zeytinlikler ıslah edil
miştir, bildirmelidir ki, bu kanun adına yutulan yer
ler ortaya çıksın. Bu yüce Meclis bu teklifi ciddiye 
almalı ki, yağmalayanların yağmaları yanlarına kâr, 
bu işe çanak tutanların davranışları da bunlara prim 
teşkil etmesin. Turizmi anlamayanlar ile turistik yatı
rım faciasını yaşatanlardan bunun hesabı sorulmalı
dır. Millet er geç bunun faturasını faiziyle ödetir. 

Sayın üyeler, kendimizi değil, gelecek kuşakları 
düşünüyor isek, kıyılarda şuursuz ve düşündürücü 
bir betonlaşmayı görüyor isek, cennet yurdumuzun 
paha biçilmez kıyılarında doğanın tahribini görecek 
vicdanımız ve gözümüz var ise, buna «dur» diyebilmek 
için bu araştırmayı açmalıyız. Bu Meclis araştırması 
açılmalı ki, ormanın denizle kucaklaştığı sahilılerıimi-
zin hangi çıkar çevrelerine Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığının harika kiralama sistemi ile sunul
duğu görülsün, bilinsin yatırımcı ile yağmacının her-
cümerç olduğu bu furyada, yatırımcı ve yağmacılar, 
çıkarcılar ile samimî yatırımcılar ayrılabilsin; «49 yıl
lık kiralama» adlı göz boyayıcı sistemin nasıl işledi
ği ortaya çıksın. 
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Bu araştırma önergesi kabul edilmelidir ki, devle
tin «Eğitim ve dinlenme kampı» adı altında geniş alan
larda yaptığı tesislerin yalnızca üst bürokratların yedi 
sülaleleriyle kullandıkları veya hatırlı kişileri ağırla
dıkları yerler olmaktan kurtulsun. Meclis araştırması 
kabul edilmelidir ki, Anayasa Mahkemesince iptal edi
len, kıyıları yağmalama yasasında iktidar partisi neyi 
amaçlamıştır, bugün hangi dolaplar dönmektedir, kı
yılarımızı kimler kimlere peşkeş çekmektedir, bilinsin. 
Ziraatçiler Derneğine tahsis olunan, yıllardır kullanı
lan Marmaris kamp yeri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca kimler için yağlı lokma olarak gasp edil
miştir; anlatalım, üzerine sünger çekilmesin. 

Sayın üyeler, bu önerge kabul edilmelidir. Kabul 
edilsin ki, Bodrum ve Milas yöresinde bay eski or
man şefi nasıl imparator oldu, kimlerle ortaktır, hangi 
yatırımların peşindedir; A. Atlı beyin burnu olarak 
anılan yarımada ve çevresi nasıl düzenlenmiştir; ka
rayolunun geçişi ile ilgili bilgiye sahip müstafi bürok
rat nasıl zengin olmuştur; kamu imkânları nasıl kul
lanılmıştır, ortaya çıksın. 

Diğer yandan, İstanbul'da bazı kıyıların sahil dol
gusu yapılarak halka açılmasını onaylamamak müm
kün değildir. Tüm Avrupa ülkelerinde (Fransa'da, İn
giltere'de, İtalyada, İspanya'da, Hollanda'da, Belçika' 
da) kıyılar halka açıktır, kıyılardan herkes yararla
nır; bizde de böyle olmalıdır. Ancak, «sahil dolgusu» 
adı altında, kum ve cüruf kamyonlarının döküntülerin
den para alarak sahil dolgusu yapmak, diğer önemli, 
özellikle, altyapı işlemlerini geriye bırakarak aldatma
ca dolgularla avunmayı ve Marmara'nın danteli soku
lurken denizi çamur yığını haline getirmeyi anlamak 
mümkün değildir, «Bu yolla kazanılan paraların halk 
yararına kullanıldığı» türkülerini dinlemek de müm
kün değildir. 

Kıyı ve sahil talanı ve çakıl taşı soygunlarına 
«Dur» denmelidir. Bu yolun sonunda, hayalî ihracat
lar gibi, hayalî kıyı soygunu faciasına ulaşılacaktır. 
Bunu önlemenin ihtarı bu önergeyle gündeme gelmek
tedir. Bu soygunun fatura dönemi geldiğinde, siyasî 
failler, aile mal varlıklarıyla bile ödeyemeyecekleri bir 
fatura boyutuyla karşılaşacaklardır, bugünden bunun 
önlemini almak zorundayız. 

Sayın üyeler, işte bütün bu nedenlerle, bu konu
da gerçekleri daha iyi kavrayabilmek, haklı ile haksı
zı ayırabilmek için Doğru Yol Partisi olarak bu araş
tırmaya müspet oy vereceğimizi belirtir, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına yüce heyetinizi saygıyla selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) [ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hastürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin 

Elmas buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 

(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üye
leri; Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereği, Anamuhalefet Partisine 
mensup milletvekilleri tarafından açılması istenen Mec
lis araştırması hakkında, Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimi arz etmeden önce, grubum ve şah
sım adına yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 6 800 kilomet
reyi aşan kıyılarımızın bazı bölgelerinde plansız yer
leşmeler olduğu halde, büyük bir kısmı bakımsız, imar . 
görmemiş karanlık sahiller olarak kalmıştır. Kıyılar
da bir plan dahilinde yapılanma getirilememiş; bunun 
içindir ki, 'sahillerimizi bakımsızlıktan, karanlıktan ve 
kontrolsüz yapılaşmadan korumak amacıyla 3086 sa
yılı Kıyı Kanunu Anayasamız gereği hükümet tarafın
dan hazırlanarak yüce Meclise sunulmuş ve yüce Mec
lisin tasvipleriyle kanunlaşmıştır. 

Bu kanunla tespit edilen genel esaslara göre, kı
yılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, 
herkesin eşit ve serbest olarak yararına açıktır. Kıyı 
ve sahil şeritlerinden yararlanmada, öncelikle kamu 
yararı gözetilir. Kıyıda ve sahil şeridinde planlama 
ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin 
tespiti zorunludur. Ancak, kıyı kenar çizgisinin tespit 
edilemediği bölgede yapılanma talebi vukuunda, talep 
tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisi
nin, ikisi teknik eleman olmak üzere, 5 kişilik heyetçe 
tespit edilme zorunluğu getirilmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Elmas, ders mi 
veriyorsunuz? 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Evet, ders 
vereceğim. Sonuna doğru daha iyi anlayacaksınız der
si; merak etmeyin. 

Kıyıların, ülke bütününde aynı esaslar dahilinde 
planlanması amacıyla ilgili kanunun 4 üncü madde
sinde tarifler yapılmıştır. Bu tariflerden, kıyı kenar 
çizgisi tarifi; «deniz tabiî ve sunî göl ve akarsularda 
kıyı çizgisinden sonra kara yönüne devam eden, su 
hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, 
sazlık, bataklık alanın tabiî sınırıdır» diye yapıldı
ğından, «kayalık» tabiri kullanılmadığı içindir ki, o 
zamanın var olan, şimdi ise, kendisini feshederek bir 
başka pota içerisinde eriyen Halkçı Partinin Genel 
Başkanı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, ilgili ka
nunun bu ve buna benzer gerekçelerle iptalini iste
miştir. 
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Anayasa Mahkemesinde alman iptal karârında, ı 
karşı oy kullanan bir üyenin ifadesi bakın ne diyor: 
«Mahkeme çoğunluğu, maddenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülmesi sırasında, kayalıkların met
ne eklenmesini isteyen bir önergenin reddedilmiş ol
masını, kararın dayanaklarından biri olarak göster
miştir. Meclis müzakerelerinden ve gerekçelerden ka
nunun manasını tayin konusunda yararlanmak tabiî 
ise de, önemli olan, metin halinde ortaya çıkan irade- I 
dir. Bu iradenin tespiti ise, belli bir hüküm incelene
rek değil, kanunun tümünü dikkate almakla mümkün- I 
dür. Öte yandan, kanunların Anayasaya aykırılığı de
ğil, uygunluğu esastır. Başka bir deyişle, kanunlar 
Anayasaya uygunluk karinesinden yararlanırlar.» Bu I 
itibarla, Anayasaya uygun yorum yapmak mevcut I 
iken, iptal kararı vermenin gereksizliğini açıklamıştır. I 

'Sayın milletvekilleri, ileri, güçlü, istikrarlı, itibarlı 
diğer devletlerle münasebetlerini geliştirmiş, kararlı ve 
emin adımlarla aydınlık bir isitkbale doğru ilerleyen 
modern Türkiyemizde, kamu yatırımlarıyla birlikte, I 
kamu yararına hizmet edecek özel teşebbüs yatırım
larına da önem verilmiştir ve verilecektir. 

Ortada, ferde kendi kabiliyetini kullanma ve geliş
mesini sağlayacak imkânın verilmesini bir türlü ka
bullenmeyen, çağın gerçeklerini göremeyen ve ona ayak I 
uyduramayan, dediğim dedik ve kendi insanının güç 
ve kabiliyetine inanmayan, bu haliyle de ütopik bir 
düşünce ile hazırlanmış, çarpıtılmış, gerçekleri yan
sıtmayan bir araştırma önergesi olduğu açıkça görül
mektedir. 

Kıyı yağmacılığına örnek olarak da; «Orman ida
resine ait güzel koylar özel kişilerce kapatılmakta
dır» deniliyor. Halbuki, 1937 yılında yürürlüğe giren 
3116 sayılı Kanunun 16 ncı ve 1956 yılında yürür
lüğe giren 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddelerine -
göre,, turizm yatırımları için devlet ormanlarından sa
ha tahsisi yapılması, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına verilmiş kanunî bir görevdir. Konu ile il
gili teknik bilgiyi sayın bakanımızın kâfi miktarda ver
diği kanaatindeyim. Ancak, buna rağmen, Sayın Id-
ris Gürpınar'ın, bazı kişilere özel ihtimam gösterile
rek tahsis yapıldığı düşüncesine karşı, ben bir defa 
daha müsaadenizle açıklama yapacağım. 

Hükümetimizin kuruluşundan bu yana, turizm 
alan ve merkezleri dışında yatırım yapmak isteyen 20 I 
müteşebbise önizin verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
özellikle, bu tür kamu yararına kullanılacak ve ülke 
ekonomisine büyük güç katacak yatırımların destek
lenmesi gerekirken, kösteklenmeşi ve caydırılması için j 

ı uğraşılmasına şiddetle karşı olduğumuzu, özellikle be
lirtmek isterim. 

önizin alınabilmesi liçin, yatırımın saha haritası 
başta olmak üzere, yapılacak tesisin, türü, sınıfı, ka
pasitesi, yatırım maliyet tutarı, zaman tablosu, finans
man kaynakları, yatırım özsermaye ve kredi durumu 
ile miktarı, yatırımcının mal varlığı ve ödediği vergi 
miktarı; turizm yatırımı yapılacak yerin ormancılık 
hizmetleri yönünden bir mahzur teşkil edip etmediği
nin araştırılması; belgelere uygun ve ormancılık yö
nünden mahzur olmadığı takdirde, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının görüşü de alınarak, yatırımcıya bir 
önizin verilmektedir. Önizin belgesine hak kazanan 
altı ay içinde yatırım tutarının yüzde 5'ini teminat 

I olarak orman idaresine yatırmak mecburiyetindedir. 
Müteşebbis, önizin süresi içinde, İmar Kanununun 
esaslarına göre, iller Bankasınca onaylanacak 1/5000 
ölçekli saha haritası, mimarî ve statik projeleri ha
zırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığına tasdik ettir
mek mecburiyetindedir. Bu işlemler neticesi, Kültür 
ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm yatırım 
belgesinin librazından sonra kesin izin belgesi alına
bilecektir. Yatırımcı gerekli şartları yerine getireme-
yerek kesin önizin talebinde bulunmadığı takdirde, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, önizni resen 
iptal ederek, teminatı irat kaydetmektedir. Yatırımcı, 
tahsis edilecek saha için imar planını hazırlayarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığına mimarî projelerini 

I onaylatarak turizm belgesi almadıkça, devlet orman
larının şahıs veya kuruluşlara tahsisi mümkün de
ğildir. 

Bakanlıkça, sadece Muğla ilinde 795 hektar saha 
halkın istifadesine sunulmuş olup, bu gibi sahaların 
çoğaltılması tedbirinin alınmakta olması memnuni
yet vericidir ve desteklenmesi gereklidir diyoruz. 

Eğer bir ilçe başkanına böyle bir saha tahsisi ya
pılmışsa, mutlak surette, önizin safhasındaysa, bu 
ayrıntılarını verdiğim şartları yerine getirmiş olması 
gerekmektedir. Eğer katî izin safhasına geçişte bu 
şartları yerine getiremezse, elbetteki iptal edilecektir. 
O bakımdan rahat olabilirsiniz. 

Ancak, Sayın Gürpınar listede çok yerler saydı; 
turizm öncelikli olarak bazı kuruluşlara tahsisler ya
pıldığını söyledi... 

IDRtS GÜRPINAR (Muğla) — Kuruluşlara de
ğil, şahıslara. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Buna, Tür
kiye'nin turizm potansiyelimi bilen herkesin mutlak 

I surette candan katılması gerektiği' kanaatindeyim. 
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Muhterem milletvekilleri, yukarıda açıklamaya ça
lıştığım sebeplerle, araştırma önergesinde çizilen ka
ra tablo gerçek dışıdır. Çünkü, uzun yıllardır ihmal 
edilen ve hiçbir belediye ve hükümet tarafından ce
saretle üzerine gidilemeyen, İstanbul'da Halic'in te
mizlenmesi ve Kadıköy'den Kartal'a kadar sahili dü
zenleyerek halkın hizmetine açan bu felsefenin kıyı 
yağmacılığına izin vermesi mümkün değildir ve bu
na kimse inanmamaktadır. Bu, olsa olsa, ara seçim
ler öncesi politik polemik konusu yapılan bir mesele
dir. iktidar hükümetin, «Anaunsur insandır» diyerek 
ona değer veren ve onu destekleyen icraatının muha
lefet tarafından kıskanılmasının bir neticesidir. Bu 
sebeple, gelişen ve güçlenen Türkiye'de sağlıklı bir 
imar düzeni içinde, dinamik ve ihtiyaca cevap vere
cek gelişmeleri yönlendirecek yatırımları desteklediği
mizi özellikle belirtmek isteriz. Bu yatırımlar, yeter 
ki tersane, fabrika, santral, su ürünlerine dayalı sa
nayi, gemi sökme yerleri gibi, kıyılarda yapılması 
mecburî yapılar ile turizm amaçlı yapılar olsun. Çün
kü, son yıllarda gelişen Türkiye turizmi, turizm 
amaçlı yapıların yapılmasını mecburî kılmıştır. 

Bütün bu yapılar, güçlenen Türkiye'mizde halka 
yapılan hizmetlerdir. Çünkü bu felsefe ve onun güç
lü hükümeti, halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak ka
bul etmiştir. Bunu böyle düşünemeyen ve düşünmek 
istemeyenlere, kafalarını kaldırıp dünyaya bakmaları
nı, gelişmeleri takip etenelerini ve gerçekleri görme
lerini tavsiye ediyoruz. Bu ülkelerin, kıyılarından na
sıl istifade ettiğini bazı muhalefet milletvekilleriyle bir
likte gördük. Güney Kore'de Yunday firmasının, 10 
milyon metrekare alan üzerinde dünyanın en büyük 
tersanelerinden birini kurduğunu ve bu sayede sadece 
1984 yılında 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını mu
halefet milletvekilleriyle birlikte gördük, kendileri de 
biliyorlar, 

Dünya mermer sanayiinin yüzde 701irii elinde tu
tan İtalya'nın mermer sanayi şehri olan Carara'nın 
aynı zamanda turizm amacıyla nasıl kullanıldığını : 
Çin'de sahillerden nasıl istifade edildiğini, yine bu 
önergede imzası bulunan bazı muhalefet milletvekille
riyle birlikte gördük. Bunun için, diyoruz ki, artık 
gerçekleri görün ve fcalbül edin; kamu yararına, halk 
yararına yapılacak her türlü yatırım; kabullenin ve 
destekleyin. 

Anayasa Mahkememizin iptal ettiği, kıyıların dü
zenlenmesiyle ilgili kanunun, Tarım Orman ve Köy-
işfleri Bakanlığının saha tahsisleriyle ilgisi yoktur. O 
kanun, kıyılardaki yapılaşmaları esasa bağlayan bir 
kanundur. 

Ara seçimler vesilesiyle, sadece seçim propagan
dası için getirilen bu önergeye katılmamız mümkün 
değildir ve ret oyu vereceğimizi : ideali ve gayreti, 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmış, istikrarlı, itibar
lı, güçlü ve güleryüzlü insanların yaşadığı bir Tüıv 
kiye yaratmak olan hükümetimizin icraatını destek
lediğimizi özellikle 'belirtmek isteriz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. '<ANAP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elma». 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Brtuğ-

rul Gökgün. (HDP sıralarından alkışlar.) 

HDP GRUBU ADINA ERTUÖRUL GÖKGÜN 
dAydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rime başlarken, hepinizi şahsım ve Hür Demokrat 
Parti Grubu adına saygıyla selamlarım'. 

Konumuz, kıyıların yağma edilmesi. Her ne ka
dar şu ana kadar konuşan konuşmacılar bütün ko
nuları dile geçirmişlerse de, bir miktar eksikleri kaldı, 
onları da ben tamamlamak üzere gayret sarf edece
ğim, 

Kıyılarda yağma vardır; verilen önerge doğru
dur; çünkü bunları gözlerimizle görerek buraya gel-. 
dik; elimizde de bunları ispat edecek vesikalar mev-

, cutitur. Buna «yok» demek günahtır. Bunun, kıskanç-! 
lıkla veya herhangi bir şekilde izahı mümkün değil
dir. (SHP ve HDP sıralıarından alkışlar.) Vardır. Şirn^ 
dİ bunları bile bile, «'Biz 'buna ret oyu vereceğiz» deş
mek de günah olmaktadır, üzücüdür. 

Anayasanın 43 üncü maddesi, «Kıyılar devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır» dediği halde, maale
sef kıyılar şahısların tasarrufu altındadır. Anayasa
nın bu hükmü geçersiz sayılmaktadır. Anayasanın1 

43 üncü maddesi ikinci bir ilke getirmekte,. «Kıyılar
dan faydalanırken kamu yararı gözetilir» demektedir. 
Bizim gördüğümüze göre ve benim bulunduğum Kuş
adası çevresinde -bir Uşak ANAP mMletvekilinin de 
gördüğü üzere- kamu yararı yerine, şahısların yararı 
göz önünde tutulmakta ve ön planda bulundurulmak
tadır. 

Kıyılarla, sahil şeritlerinin kullanılışlarına dair ka
nun iptal edilmiştir. Bu kanun müzakere edilirken, biz 
muhalefet milletvekilleri olarak defalarca kürsüye 
çıkarak, bunun reddedileceğini, Anayasa Mahkemesi
nin de iptal' edeceğini söyledik; bilhassa kayalıkların 
kıyılara dahi! edilmesi gerektiğini de ifade ettik. Unu
tanlar varsa hatırlatıyorum veyahut da benim bu ha
tırlatmama itibar etmeyen varsa, lütfen Meclis tuta
naklarım incelesinler ve görsünler^ 

— 103 — 



T. B. M. M. ' B: 2 

Anayasa 'Mahkemesinin verdiği kararla iptal edil-
ımiş bulunan kanundan fayda sağlamak isteyen bazı 
şahıslar, nesiller boyu Türk Milletinin faydalanacağı 
bu sahilleri kendi nam ve (hesaplarına işgali etmekte, 
müktesep hak iddiasını hazırlamaktadırlar. Kanun çı
kacak; ama göle su gelinceye kadar kurbağa gölde su
suz kuruyacak. Günün 'birinde bütün sahiller işgal edi
lecek, saftıMere ulaşma imkânı kalmayacak, o zaman 
iktidarımız kanun çıkaracak; ama tatbikini nasıl ya
pacak bilemiyorum. 

Demin konuşurlarken sayın bakan dediler ki, «Biz 
hiç kimseye, geçişi engelleyecek izin veya emir vere
rek müsaade etmiyoruz, eğer müsaade edilmişse 'bü
züm zamanımızda edilmemiştir, eskidir.» 

Ben, sayın 'balkanıma, üzülerek de olsa, buradan 
bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Şimdi, Kuşada-
sı'ndan 'bir yer tarif edeceğim; lütfen Kuşadası'ndan 
Ömer Kampinge doğru gelsinler ve vatandaşlar gibi, 
ayakkabılarını ellerine alarak kumsalda 'bir keyf çat
mak, ıgeze geze, şöyle sahili seyrede seyrede Akdeniz 
Otelden aşağıya kadar gitmek istesinler, eğer yorul-
ımayaaaklarsa tabiî. Sahilden daha girer girmez, tan
tanalı sultan kapılarıyla (demirden yapılmış) arkasın
da da, insanın yüzüne tüküreceknıiş gibi bakan bek
çilerle karşılaşırlar. Oradan, tel örgü ve duvarları geç
tikten sonra, «Burası falan siteye aittir», «Bu gölge
liklerin altından geçmeyin». «Bu masa ve sandalyeler 
Man siteye, falan şahıslara aittir», «Burada otura
mazsınız», «Yan bakmayın» levhalarının arasından 
İdareciler Sitesine varırlar ive yolda, İdareciler Site
sine varmadan ıhir inşaat görürler. Bu, yapımı henüz 
1,5 ay evvel başlamış -bunu Sayın Uşak Milletvekili 
de gördü tabiî- muazzam 'bir inşaat, sahili işgal et
miş vaziyette; duvarları örülüyor, tel örgü çekmek 
üzere borular dikiliyor, betonları dökülüyor. Bununla 
devlet neden ilgilenmiyor, 'devletin bunu gören gözü 
yok mu, sayın 'bakanımız oralara gidecek durumda 
değilse, bakanımız adına konuşacak kimseler oraya 
niye gitmiyorlar, bunu niye görmüyodar? 

Şimdi, İdareciler Sitesinin bahçesinin kenarına va
ralım. Muazzam Akdeniz Oteli; güzd turistik bir 
tesis, bize döviz kazandırıyor, takdirle karşılıyoruz 
ve oradan gelen caz sesleriyle de mutlu oluyoruz, 
eğleniyoruz; fakat bu arada sahile geçemeyen vatan
daşlar, sitelerin kapısında korkarak 'bekleyen ve bek
çiye «Denize geçeceğim lütfen bana müsaade et» diye 
yalvaranların yanında, duvarın üzerinde denize di
kme örülmüş yeni bir duvar. Bu da 27.6.1986 tarihli 
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bir müsaade le oluyor efendim, yani bundan 2-2,5 
ay evvel oluyor. 

iŞimdi oradaki 'bir levhayı 'arz ediyorum efendim. 
Levha çok güzel hazırianmış. Çerçevesi, siyah bir ze
min 'üzenine sarı; göze batacak şekilde yazılmış; fa
kat, çok sinirlenen bir vatandaş tarafından koparı
lıp da oradakilerin suratına çarpılmaması için, çok 
iyi tespit edilmiş. Bu levhada yazılı olan şeyi sizlere 
okuyorum : «T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ku
şadası Turizm Danışma Müdürlüğünün 27.6.1986 ta
rih ve T.D.M. (bu T.D.M. ne ise anlayamadım) 
730/262 sayılı yazılarında, plaj ve içindeki tesisleı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığından alınan izin gereğince düzenlenmiştir. 
Plaj, halka açık tesislerdendir ve plajdan yararlan
mak ücrete tabidir. Müdüriyet» 

Korkunç bir levha efendim... Yani, bu izni siz
den nasıl aldılar; almadılarsa, bu gerçeğe aykırı lev
hayı buraya hangi cesaret ve yetki 'ile koydular sa
yın bakanım? Huzurunuzda bunu 'arz etmeyi görev 
sayıyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Bunu bir 
ihbar telakki ediyorum. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — İhbar te
lakki ettiğinize göre, bunun işleme konacağına ina
nıyorum; ciddî bir balkanımız olduğunuzdan şüphe
miz yoktur. 

Bunun dışında, bir bina daha göreceksiniz, o 
bina da Sümerbank Dinlenme Tesisleridir. Burada 
duvarlara ilaveten tel örgüler bulunmakta, iel örgü
lerin arkasında bu basit ve gülünç levha duruyor. Bu 
levhanın altında bir vatandadaşımızın sopa yediğini 
de sizlere ifade etmek isterim. Orta Anadöludan 
gelmiş olan bu vatandaşımız nereye adım atacağını 
bilmiyor. Her şeye patlar diye dokunmaktan kor
kan bir vatandaş. Sahile geçmek istiyor, oradaki eü 
sopalı bekçiler bu vatandaşımızı dövüyorlar. Çok 
hazindir, bu gibi olaylar cereyan ediyor. 

SALİM EREL (Konya) — Ciddî bakanın bakan
lığından mı oluyor bu olaylar? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sahil
den nesiller boyu faydalanacağız; Türk Milleti fay
dalanacak, 'bizden sonra gelen torunlarımız, çocuk
larımız faydalanacak. Buraları heder etmek kimse
nin hakkı değildir, buraları kurtarmak vazifemiz
dir. 

Sayın iktidardan istirhamım şu : İptal edilen ka
nunun yeisine yenisini, itiraz edilmeyecek, iptal edil-
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irmeyecek şekilde düzenlesin getirsin. Lütfen, yağıma 
eden, lismd sayılan tak sürü kişiye de, gücü ıile tak 
destur çeksin. Başpehlivanımız beni dinlemiyor, üz
günüm. Kıırşpınardan paşpeMivanlıkîarını ilan et
tiler; taüıtün güreşçiler mindere cılktı -minder de ek
ran? başpehlivan ortada yok. (ANAP sıralarından 
gürültüler; HDP, SHP ve DYP sıralarından gülüş-
ımeler) Herkes mindere geldıi ama, dinlemiyor. Sa
yın ibaşpehlivandan istkdaım ediyorum, güreşi iyi 
yapsın ve sahilileıi yağmalanmaktan kurtarsın ki, va
tandaşlarımız da ferah ferah azığını, çıkınını alsın; 
-idenizde yüzmeyi bilmez ama- hiç olmazsa otursun 
seyretsin. Bu söylediklerime kızmaya, gücenmeye lü
zum yok. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kıskanıyorsunuz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hiç de 
(kıskanmıyoruz. Sizler bu ağır işleri takip etmek zo
runda kaldığınız için de, zaman zaman üzün/tü du
yuyoruz; taazen «Allah insanı bu hale düşürmesin» 
diye dıua da ediyoruz. (SHP, HDP, DYP sıraların
dan «Amin» sesleri, gülüşmeler, alkışlar) 

«Sahiller herkes tarafından eşiıt şartlarda sertaesıt-
çe kullanılır» denmektedir. Hayır efendim, ne müna
sebet eşit şartlar; santiarın eşit olmadığı oradaki lev
hadan taile belli; vatandaş parayla girecek. Vatandaş 
denizi merak etmiş, köyden gelmiş, denizin kenarına 
gidip elini yüzüne koyup dertlerini düşünecek; paha
lılık, partizanlık ve ekmeğini nasıl alacağını düşüne
cek, denizi seyredip teselli 'bulacak; ama ona da mü
saade yok efendim; «Para ver» diye kapıda yaka
lıyorlar, yakıasından asılıyorlar. Olmaz taöyle şey. 
(DYP, HDP, SHP sıralarından alkışlar; ANAP .sı
ralarından gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, hiç 
ımüdahale etmeyecek misiniz?. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Evet, 
şıknıdi eşit faydalanma söz konusu değildk. Denizin 
kenarına hangi ıtesis kurulursa kurulsun... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Dinlemek zorunda 
mıyız Sayın Başkan, müdahale etmeyecek misiniz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Çok he
yecanlarımla taeyefendi, ateşin yükseliyor; heyecanlan
ma, göl de buradan söyle, (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Utanmaz adam, 
daf atma oradan. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözlerinize -devam edin 
efendıim, devam edin. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Lütfen 
ikaz edin Sayın Başkan. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Dışarı çıkalım, 
dışarı; orada konuşalım. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Düelloya 
mı davet ediyorsun, aferin be!... Ekrana çıkın da 
orada sizinle düello yapalım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
lütfen arkadaşlarınıza ikazınızı yapınız. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ekranı 
kapatıp seçimleri ifsad ettikten sonra, oradan da laf 
atıyorsun; çok mu güçlüsün aslanım, çok mu güçlü
sün?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hep seni mi din
leyeceğiz!,. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen efendim, lütfen 
efendim... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Orayı 
ikaz edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatı âlinize bir şey söylemiyoruz 
efendim, lütfen... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Seni dinlemek 
zorunda mıyım, dinlemiyorum. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Dinleye
ceksin, mecbursun, dinlemek zorundasın; canın din
lemek istemiyorsa, dışarı çıkar çay içensin beyefen
di; seni kimse mecbur etmiyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, sizi ikaz ediyorum, 
susmadığınız takdirde size ceza vereceğim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sen seç
menlerine saygılı olmaya çalış. Bugün beş tane seç
menini azarladın, dövme durumuna geldin. Sen on
lara saygılı olmaya çalış, burada bana laf atıp da 
buranın düzenini bozacağına. Burası Türk Milletinin 
Kâtaesi, buranın düzenini (bozamazsın. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bağırma öyle, 
saygılı öl. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sen seç
menlerine saygılı ol. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin seçmenin mi 
var? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Var, var, 
çok var; göreceksiniz, ekranı kapamayın, görecek
siniz. 
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V. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'e kınama 
cezası verilmesi 

IV. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 12 ar

kadaşının, kıyı yağmacılığını önlemek ve kıyılardan 
yararlanma esaslarını yeniden düzenlemek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/24) (Devam) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devaımla) — Sayın 
milletvekilleri, görüyorsunuz, bu zihniyet ve kafayla, 
ne sahiller yağmalanmaktan kurtulur, ne biz normal 
demokratik yollardan seçimi yapabiliriz, ne demok-
ıraitilk yoldan burada oturup konuşabiliriz. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/671) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kusuruna 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Sayın Fikri Sağ
lar'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunamadığından soru 

önergesi düşmüştür. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
ini Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/672) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletveikli 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, size kmama cezası ve
riyorum, 

Hepinize saygılar sunarım. (HDP, SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşeküır ©derim. 
Sayın İdris Gürpınar, önerge sahibi srfatuyla ko

nuşmak ister misiniz? 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Hayır Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Bu suretle Meclis araştırması açılıp 
açılmamasına dair öngörüşme müzakereleri taımam-
lanmrş bulunmaktadır. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyemfer... Önerge kabul eddlmemişıtir. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan Yardımcısı veya cevap verecek 

sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. — «Menkul Kıymetler Tanzim Fonunda 
1984 yılında toplanan kaynakların tutarı ayrı ayrı 
nedir? 

a) Varsa, 1983'ten devredilen, 
b) Aracı kurumlardan alınan teminat, 
c) Bankaların plasmanları toplamından % 5, 
d) Pazarlanan menkul kıymetlerin aylık satış 

tutarlarının % l'i, 
e) Geri alınan avanslar, 
f) Ek madde 33'e göre tahvil anapara bedelleri 

ve faizleri, 
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g) Fonun tahvil alım - satım gelir fazlası, 
h) Diğer gelirler, 
i) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 2. — Bu fondan 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir? 
a) Ek madde 3 3'e göre % 10 noksanıyla satın 

alınan tahvil bedelleri, 
b) Ek madde 3 3'e göre verilen avanslar, 
c) Diğer harcamalar, 
d) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 3. — Soru 1 ve 2'deki bilgiler 1985 yılı için 

nedir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın Menkul Kıy
metler Tanzim Fonu hakkındaki sözlü soru önerge
sine Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı adına 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Tahvil arz ve talebi aı asındaki dengesizlikleri gi
dermek ve tahvil piyasasında istikrarı temin etmek 
amacıyla 14 Eylül 1982 tarihinde çıkarılan 45 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Menkul Kıymetler 
Tanzim Fonu kurulmuştur. Sözkonusu kararname, 
ödeme güçlüğü içerisinde bulunan bankerlerin iş
lemleri hakkındaki 2578 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak çıkarılmış olan 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye 31, 32 ve 33 üncü madde
leri eklemişti. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yönetilen 
sözkonusu fonun denetimi, Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına ait olup 1984 ve 1985 yıl
ları itibariyle gelir ve giderleri şu şekildedir : 

1984 yılı kaynaklar : 
Binde beş banka fonları : 7.6 milyar, 
T,C. Merkez Bankası avansı : 4.3 milyar 
Aracı kurum binde birleri : 112.8 milyon, 
Tahsil edilemeyen alacaklar karşılığı : 11 milyar 

192 milyon, 
Muhtelif alacaklar : 18.8 milyon, 
Kaynak kullanım farkı : 77.4 milyon, 
Kullanımlar : 
Iskonto ile alınan menkul kıymetler : 2.2 milyar, 
Tasfiye olunacak alacaklar : 19.1 milyar, 
Diğer borçlar : 2.7 milyar. 
1985 yılı kaynaklar : 
Binde beş banka fonları : 7.6 milyar, 
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T.C. Merkez Bankası avansı : 55 milyon, 
Aracı kurum binde birleri : 627 milyon 557 bin, 
Tahsil edilemeyen alacaklar karşılığı : 16 milyar 

987 milyon, 
Muhtelif alacaklar : 14 milyon 620 bin, 
Aracı kurum teminatları : 21 bin 935, 
Kaynak kullanım farkı : 39 milyon 379 bin. 
Kullanımlar : 
Iskonto ile alınan menkul kıymetler : 1 milyar 

758 milyon, 
Vadeye bağlanmış alacaklar : 23 milyar 67 milyon, 
Diğer borçlar : 525 milyon 864 bin liradır. 
Saygı ile arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, görüş bildirmek isti

yor musunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 

BAŞKAN — 3, 4, 5 ve 6 ncı sırada yer alan, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, 
İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu yer al
maktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) I 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu yer I 
almaktadır. I 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. • I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. I 
Soru ertelenmiştir. I 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı- I 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) I 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekili j 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu yer 
almaktadır. I 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. I 
Soru ertelenmiştir. I 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu1 I 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama I 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) I 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu yer I 
almaktadır. I 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. I 
Soru ertelenmiştir. I 
11. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, I 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı- I 
gına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başhakandan sorusu yer almak
tadır. I 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. I 

12. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve I 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/598) I 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu yer 
almaktadır. I 

Sayın Narin?.. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. I 
Soru ertelenmiştir. | 
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13. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş'ın, Başbakandan sorusu yer almak
tadır. 

Sayın Toktaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha

yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (61689) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 16, 17, 18 ve 19 uncu sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. 
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20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
DPT Uzman Yardımcılığı, sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, îçel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakan Yardımcısından 
sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasmca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikari 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meyaana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, içişleri Bakamndan so
rusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türelin cevabı (6/614) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Samsun Milletve
kili Sayın Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

I Sayın Altay?.. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Samsun Merkez ve Çarşamba İlçesi şehir elektrik 
şebekesinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldı
ğına ilişkin, aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü olarak sorulmasına yar
dımcı olmanızı saygılarımla dilerim. 

Hasan Altay 
Samsun 

Samsun İli Elektrik Şebekesinin yapımı sırasında 
ihale koşullarına uymayan durumlar bulunduğu TEK 
Samsun 19 Mayıs Müessese Müdürlüğünün 17.7.1985 
günlü denetleme komisyonu raporundan anlaşılmıştır. 

Ayrıca yüklenici, malzeme faturalarını çok yük
sek göstermiş ve Devletten haksız para almıştır. 

Bütün bunlar bilinmekte iken bu yükleniciye Çar
şamba Şehir Elektrik Şebekesi ihale edilmiştir. 

1. Yukarıda sözünü ettiğim 17.7.1985 günlü de
netim kurulu raporuna karşın Devlet zararının gi
derilmesi için ne gibi bir önlem alınmıştır? 

2. Elektrik şebekesinde kullanılan malzemeler 
standart ve ücreti hemen hemen her yerde aym iken, 
çok yüksek fiyatla TEK'e fatura edilen malzemele
rin alımında yolsuzluk bulunduğuna ilişkin ve sah
tecilik yapıldığı yolundaki ihbarlar ne şekilde değer
lendirilmiştir. 

3. Suç teşkil eden bu olaylar hakkında adlî ve 
idarî işlem ve kovuşturma yoluna başvurulmuş mu
dur? 

4. Yüklenici tarafından eski Samsun Bölge Mü
dürünün eşi ile birlikte kendilerine Samsun Motas-
yon Mevkiinde arsa temin edildiği 27 Ocak 1986 
günlü Yerel Gazete Türkkanı'nda adı geçen, Orhan 
Zeki Demiray ve Mehmet Oral'ın, TEK'le ilgisi var 

I mıdır, varsa görevleri nelerdir? 

I 5. Tüm bunlar Bakanlığın en üst makamlarına 
iletilmesine karşın aynı yükleniciye Çarşamba Şehir 
Şebekesinin ihale edilmesi nasıl açıklanabilir? 

I 6. Yüklenicinin Çarşamba Şehir şebekesinde, 
şehrin gelişmemiş ve elektrifikasyon gerekmeyen kı
sımlarını TEK Genel Müdürlüğünde nüfuzunu kul
lanarak projelendirttiği ve bu şekilde de haksız ka-

I zanç sağladığı ileri sürülmektedir. Olay ne şekilde 
olmuştur? 

7. — Çarşamba Şehir şebekesinde gereksinimin 
I çok üzerinde trafo yapımı planlandığı, gelecekte ya-
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pılacak yol ve diğer altyapılar dikkate alınmaksızın 
projelendirme yapıldığı doğru mudur? 

'BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Samsun Milletvekili Sayın Hasan Al-
tay'ın, Samsun ili merkeziyle Çarşamba İlçesi elektrik 
şebekelerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı 
iddiasına ilişkin sözlü soru önergesine cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Samsun şehir elektrik şebekesi, Samsun Belediyesin
ce, İller Bankası 1979 yılı birim fiyatlarından yüzde 
2 tenzilatla özer İnşaat Makine ve Enerji Tesisleri 
Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne (kısaca Özer - İş A.Ş.'ne) 
1979 yılında ihale edilmiş olup, bilahare 2705 sayılı 
Yasa gereğince, Kasım 1982 tarihinde Türkiye Elek
trik Kurumuna devrolmuştur. Devralındığı tarihte mü
teahhit firma, belediyesince yapılan ilk ihale bedeli ve 
bunun yüzde 30 ilavesini, yine belediyesince 20.7.1981 
tarihli ek sözleşmeyle verilen ihale bedeli ve bunun 
yüzde 30 ilavesini yapmış olmasına rağmen, Samsun 
şehrinin kısa zamanda gelişmesi nedeniyle, elektrik şe
bekesi yukarıdaki ihalelerle tamamlanamamıştır. 

Bu durum karşısında, TEK 19 Mayıs Elektrik Da
ğıtım Müessese Müdürlüğü, Samsun şehri elektrik şe
bekesinin durumunu tetkik ettirmiş ve işin tasfiye edi
lerek yeniden ihalesinin uzun zaman alacağı sonucu
na varmıştır. Diğer taraftan, şehir şebekesinin son de
rece eski oluşu, enerji kayıplarının yüzde 30 mertebe
sine yükselmesi, şehrin hızlı gelişme göstermesi, indi
rici trafolardaki kapasitenin tamamen dolmuş olması, 
devamlı surette talep edilen enerji ihtiyacının karşı
lanamaması; ayrıca, yılda 85 milyon Türk Lirası ci
varındaki reaktif enerji kaybı ve diğer kayıplarla bir
likte TEK'in yılda 220 milyon Türk Lirasına yakın 
zarara uğrayacağı ve fiyatların her sene artması gibi 
hususları dikkate alarak, şehir şebekesinde geriye ka
lan elektrik tesisi işinin, aynı yükleniciye yaptırılması 
için 4.4.1983 tarihinde müessese yönetim komitesi ka
ran oybirliğiyle alınarak, genel müdürlük makamına 
teklif edilmiştir. 

Konu, TEK yönetim kurulunda görüşülerek, Da
ğıtım Tesis ve İşletme Grup Müdürünün Başkanlığın
da teşkil ettirilecek bir komisyonda: 

1. a) İşin evveliyatına ait dokümanların incelen
mesi, 

b) İşin yerinde görülmesi, 
c) Firma ile görüşmeler yapılarak, kurum çıkarla

rının korunması esas olmak üzere, gerekli indirimlerin 

temin edilmesiyle, anlaşma sağlandığı takdirde firma 
ile bir protokol yapılarak onaylanmak üzere yönetim 
kuruluna getirilmesi, 

2. İşin durumu itibariyle firma ile görüşmeye ge
rek görülmezse, sonucunun bir rapor halinde yönetim 
kuruluna getirilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. 
TEK Yönetim Kurulunun bu kararına göre teşek

kül ettirilen komisyon, Samsun'a giderek konuyu ma
hallinde incelemiş ve işin gereği olarak tesisin yapımı
na aym firmanın devam etmesinde yarar görmüş ve 
yüklenici ile, anasözleşmenin birçok maddesini kurum 
lehine değiştiren bir protokol yaparak, 24 Mayıs 1983 
tarihinde genel müdürlüğe sunmuştur. 

Konu, 3.6.1983 tarihinde TEK Yönetim Kurulun
da tekrar görüşülmüş ve Samsun şehir şebekesiyle ü-
gili olarak: 

1. Samsun alçak ve orta gerilim elektrik şebekesi
nin yenileme ve tevsii işini üstlenmiş olan Özer - İş 
A.Ş.'nin, anasözleşmede yüzde 2, ek sözleşmede yüz
de 3 olarak öngörülen tenzilatı yüzde 10 olarak ka
bul etmesi kaydıyla ek bir sözleşme yapılarak, işe de
vamının sağlanması, 

2. Anasözleşme gereğince müteahhide verilmesi 
öngörülen malzemelerin, mutlaka kurumca temin edi
lerek verilmesi hususlarında teşkilata gerekli talima
tın verilmesi, 

3. Müteahhidin 1 inci maddede belirtilen yüzde 
10 tenzilatı kabul etmemesi halinde, belediye, İller 
Bankası 6 ncı Bölge Müdürlüğü ve müteahhit tarafın
dan 18.10.1982 tarihinde imzalanan tasfiye ön proto
kolü gereğince, 1.9.1983 tarihinden itibaren, işin tü
münün tasfiye edilmesi, 

Karar altına alınmıştır. 

Yüklenici firma, yapılan yüzde 10 indirim teklifini 
kabul etmiş olduğundan, heyetçe - kurum lehine değiş
tirilen sözleşme maddeleri de dikkate alınarak- yük
lenici firmayla Temmuz 1983 tarihinde, 1979 yılı bi
rim fiyatlarıyla 900 milyon TL.'lik ek sözleşme imza
lanmıştır. 

Konunun gelişimi hakkında yapılan bu tespitlers 
rağmen, Haziran 1985 tarihinde soru önergesinin 1, 
2 ve 3 üncü maddelerinde değinilen hususlara benzer 
şikâyet ve ihbarların TEK Genel Müdürlüğüne ve ba
kanlığımıza intikal ettirilmesi üzerine; TEK Teftiş Ku
rulu ve Bakanlığımız Teftiş Kurulu görevlendirilmiş 
olup, iddiaların tahkiki amacıyla 1985 Temmuz ayıu-
da başlayan çalışmaların neticesi 10 - 15 gün içerisin
de alınacaktır; bitmiştir, daktilo edilmektedir. 
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4. 27 Ocak 1986 günlü yerel gazete ıTürkkanı'nda 
adı geçen Orhan Zeki Demiray, TEK Müesseseler iş
letme Dairesi Başkanı; Mehmet Oral ise aynı daire
nin başkanyardımcısı olup, her ikisinin de kurumda 
25 yılı aşkın çok başarılı hizmetleri vardır. Söz konu
su gazetede yazılan arsa hakkında gerekli araştırma
lar yapılmaktadır. 

5. 3 üncü maddede belirtildiği üzere bakanlığımı
za ve TEK Genel Müdürlüğüne Samsun şehir şebeke
siyle ilgili şikâyet ve ihbarlar Haziran/1985 tarihinde 
intikal etmiş olup, teftiş kurullarınca yapılmakta olan 
tahkikatlar Temmuz 1985 içerisinde başlatılmıştır. 

Çarşamba şehir şebekesi ise, 24 Ocak 1985 tarihin
de ilan edilerek ihaleye çıkartılmış ve ihaleye katılma 
talebinde bulunan firmalardan 10 tanesine ihaleye ka
tılma belgesi verilmesine rağmen, teklif tarihi olan 
26 Mart 1985 tarihinde 6 firma teklif vermiştir. En 
ucuz teklifi Özer İnşaat A. §. firması verdiğinden, 
ihaleyi bu firma kazanmıştır. 

Çarşamba şehir şebekesi, 2705 sayılı Yasa gereği 
TEK'e devredilmeden önce, belediyesince, şebekesinin 
kifayetsiz ve eski olması nedeniyle başka bir firmaya 
ihale edilmiş, ancak yüklenici firma ile belediye ara
sında çıkan anlaşmazlık neticesinde iş yapılamamış ve 
hatta belediye ile yüklenici firma mahkemelik olmuş
lardır. 

Aradan geçen zaman içerisinde mevcut proje kifa
yetsiz kaldığından, yer teslimi, merkezden uzman bir 
mühendisin başkanlığında, 19 Mayıs Elektrik Dağıtım 
Müessese Müdürlüğünden iki mühendisin, Çarşamba 
İlçesinden temsilci olarak Belediye Başkanı ve Fen 
İşleri Müdür Yardımcısının ve yüklenici firmadan da 
toir temsilcinin katılmasıyla teşekkül eden heyetçe Çar
şamba İlçesinin mevcut ihtiyacı, belediyenin taleplerini 
de karşılayacak şekilde yapılmıştır. Yüklenici firma
nın, şehrin gelişmemiş ve elektrik gerekmeyen kısım
larına TEK Genel Müdürlüğünden nüfuz kullanarak 
proje yapması söz. konusu olmayıp, proje, yer teslim 
protokolüne göre yapılmaktadır. 

7. Çarşamba şehir şebekesinde, ihtiyaçtan fazla 
trafo yapımı söz konusu değildir. Nerelere ve ne ka
dar trafo konacağı, 6 ncı maddede izah edilen heyetçe 
tespit edilmiştir. 

Yüklenici firma projeleri yapmaya devam etmekte 
olup, tamamlandıktan sonra TEK 19 Mayıs Elektrik 
Dağıtım Müessese Müdürlüğünce uygun görülmesi ha
linde onaylanacaktır. Henüz adı geçen müessese ve 
TEK Genel Müdürlüğüne intikal etmemiş projenin, 
yol ve altyapılar dikkate alınmaksızın yapılıp yapıl
madığının tespiti mümkün değildir. 
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Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Sayın Altay, görüş bildirecek misiniz 

efendim? 
HASAN. ALTAY (Samsun) — Bildireceğim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; geçen yıl vermiş olduğum sözlü 
sorumun dayanağını, TEK 19 Mayıs Bölge Müdür
lüğünce oluşturulan bir komisyonun, resmî bir kuru
lun vermiş bulunduğu rapor oluşturmaktadır. 

Bu komisyonun raporuna göre, yapılamayan işler: 
örneğin 1 metre direk kuyusu kazılmak yerine 40 

santim kazılmıştır. 
Trafo binalarının çatılarının iki kat izole edilmesi 

yerine bir kat izole edilmiştir. 
Direkler gerektiği yerlere dikilmemiştir. 
Bunların sonucu olarak, idare, belki de yüklenici

nin alacağında indirme gereği duymuştur. 

Ayrıca,-Çarşamba'da teslim edilen yerler, protokole 
uygun olarak teslim edilmemiştir. Bu konuda ilgili 
belgeleri sayın bakana arz edebilirim. Buna rağmen 
yüklenici bunu kabullenmemiş, Orhan Zeki Demiray' 
in imzasıyla yükleniciye yetki verildiği belirtilmiş ve 
TEK bölge müdürünün buna göre işlem yapması is
tenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın bakan konuyla ilgi
lendiler ve teftiş kurulu raporu olduğunu belirtiyor
lar. Bu olay geceli bir yıl olmuştur. Bir yıl içinde tef
tiş kurulunun raporunu verememesi ve yine adı böy
le olaylara karışan daire başkanı ve daire başkan yar
dımcılarının da görevde kalması, kanımca sağlıklı bir 
incelemeden uzak sonuç doğuraacktır. 

Sayın Ahmet Deniz başkanlığında toplanan bu 
müessesenin komisyonununun belirlediği hususlar özet
le şöyle: Müşterek beton direkler için, «Şartnamesin
de 200 santimetre, derinliğe dikilmesi gereken direk
lerin, yapılan incelemede, 120 - 150 santimetreye dikil
diği görülmüştür» deniyor. Yine aynı şekilde aydınlat
ma direkleri, 150 santimetre yerine 100 - 120 santi
metre derinliğe dikilmiştir. Yeraltı kabloları, 40 - 60 
santimetre yerine 1 0 - 1 5 santimetre derinlikten geçi
rilmiştir. özetle, bu şekilde devletin kaybının 2 milyar 
Türk Lirası civarında olduğu sanılmaktadır ve devlet 
organlarının verdiği bir raporla da bu sabittir. Sayın 
bakana soruyorum: Eğer bu rapor yanlışsa, bunlar 
hakkında işlem yapmaları gerekmez miydi? Ama, 
takdirle ve şükranla anıyorum, şimdiki sayın bölge 
müdürü görevini gereği gibi yapmış ve yanındaki ar-
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kadaşlar da devleti korumuşlar, Hazine malının mil
let malı olduğunu, halkın malı olduğunu kanıtlamış
lar; kendilerini takdicle anıyorum. Sayın bakanın da 
aynı hassasiyeti göstererek ilgililer hakkında gerekli 
işlemi yapmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca eski TEK bölge mü
dürü de halen, şimdiki yüklenicinin yanında ücretli 
olarak çalışmaktadır ve kendisine ait milyara yakın 
değerde gayrimenkulun bulunduğu söylenmiştir ve ma
hallî gazetede ismen yayınlanmıştır. Bunlar hakkında 
da araştırma yapılıp, adlî makamların uyarılması ka
nımca bakanlığın görevlerindendir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kendisini sa
vunamayan kişiler hakkında konuşmak doğru mu? 

HASAN ALTAY (Devamla) — Doğrudur efen
dim. Devletin resmî kanıtları var. Bunların ikisinden 
biri doğru, diğeri yanlıştır. Sayın bakan geçen yılki bir 
Meclis Araştırması görüşmesinde «Efendim siz ay
dınlık Türkiye'den mi korkuyorsunuz da Meclis Araş
tırması istiyorsunuz; niye bunları böyle uluorta dile 
getiriyorsunuz?» dediler. Hayır sayın bakan, biz ay
dınlık Türkiye'den korkmuyoruz; basit bir rüzgârda, 
ateş böceği gibi devrilecek direklerden, yangına se
bebiyet verecek olaylardan ve ziyan olan Hazinenin 
milyarlarından korkuyoruz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hamsiden korku
yorsunuz. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Hiç görmediğiniz 
için, ondan siz korkarsınız beyefendi. Devletin iki mil
yar lira zarar etmesi şaka geliyor size. 

BAŞKAN — Sayın Altay, süreniz dolmuştur, to
parlayınız efendim. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Teftiş kurulu raporu ne şekilde olacaktır bilemi
yorum; bunun sonucuna göre, gerekirse Meclis Araş
tırması yoluna gidilecektir. Devletin beş kuruşunu hiç 
kimsenin rahatça yemesine izin vermeyeceğimizi be
lirtir, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(61616) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyisleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703). 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

30. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak 
satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyis
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

— m — 



T. B. M. M. B : 2 2 . 2 . 1986 0 : 1 

31. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/704) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

33. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
«orusu vardır. 

Sayın Enver özcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Uşak Milletvekili Sa
yın Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Yılmaz Hastürk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sayın Hastürk ikinci defa bulunmadıklarından do

layı sözlü soru önergesi düşmüştür. 

36. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü

cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Zonguldak Milletvekili 
Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından, 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İzmir Milletvekili Sa
yın Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Kars Milletvekili Sa
yın Halis Soylu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Soylu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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41. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türelin cevabı (6/695) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın tdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. . 

Dr. tdris Gürpınar 
Muğla 

1. Gökova Kemerköy Termik Santralının kurula
cağı alan ve çevresinde yapılan toprak hafriyatının m» 
olarak tutarı ne kadardır? Hafriyat, taşıma ve düzenle
me için birim olarak uygulanan fiyatlar nedir? 

2. Bu iş hangi firmaya verilmiştir? Şimdiye kadar 
bu toprak hafriyatı, taşıma ve düzenleme için firmaya 

Poz No. : tşin Cinsi : 

15.006/1 Küskülük 
15.010/1 Yumuşak Kaya 
15.014/1 Sert Kaya 
15.018/1 Çok Sert Kaya 

Birimi 

Ortalama Taşıma Bedeli m» 
Düzenleme Bedeli m» 

2. iş anahtar teslimi olarak ELEKTRIM (Polon
ya) firmasına ihale edilmiştir. 

Ana binaların oturacağı tepedeki toprak hafriyatı, 
taşıma ve düzenleme işleri için 31.7.1986 tarihli 17 
numaralı Hakediş Raporu dahil şimdiye kadar 
5 801 629 273 TL. ödenmiş ve böylece toprak hafri
yatı, taşıma ve düzenleme işleri ikmal edilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Gürpınar, konuşmak istiyor musunuz? 
ÎDRtS GÜRPINAR (Muğla) — Evet efendim. 
»BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürpınar. 

ne kadar para ödenmiştir? Daha ne kadar ödenecek
tir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Muğla Milletvekili Sayın tdris Gürpı
nar'ın Gökova Kemerköy Termik Santralının kurula
cağı alan ve çevresinde yapılan toprak hafriyatına iliş
kin sözlü soru önergesiyle ilgili cevaplarımı arz edi
yorum: 

1. Kemerköy Termik Santralı anabinalarının otu
racağı tepedeki hafriyat miktarı, 2 milyon metreküp
tür. Hafriyattan çıkan toprak ile bataklık sahamn dol
gusu yapılmaktadır. 

Anabina hafriyatının dışında, her termik santral in
şaatında olduğu gibi, kül ve su barajı, Hüsamlar köyü 
yakınlarında kömür ocağına bitişik kömür park sahası, 
salt sahası hafriyat ve dolgu işleri yapılacaktır. 

Hafriyatın bedelleri: Hafriyat bedelleri, yapıldığı 
yılın Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fiyatların
dan ödenmektedir. Anabina sahası hafriyatında uy
gulanan birim fiyatlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

1985 1986 

455.- TL/m» . 625.- TL/m» 
787.- TL/m» 1 105.- TL/m» 

1 059.- TL/m» 1 485.- TL/m» 
1 396.- TL/m» 1 955.- TL/m» 

Taşıma ve Düzenleme Bedelleri : 

1985 Yılı 1986 Yılı 

686,09 TL. 836,96 TL. 
451 TL. 677 TL. 

I ÎDRtS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; sayın bakana verdiği izahat için teşek
kür ederim; ancak, bu verilen rakamlar bize gelen bil
gilerle çelişmektedir. Konuyu yeniden inceleyeceğiz ve 
gerekirse yüce Meclise açıklayacağız. 

Biliyorsunuz ki, bu bakanlığa dair daha önceki söz
lü sorularımıza, gerçekle bağdaşmayan cevaplar almı
şızdır. Bu bakımdan, bu rakamları kaydı ihtiyatla kar
şılıyoruz. Üstelik, sayın bakan benim daha evvel sor
muş olduğum sözlü sorulara verdiği cevapta, buraya 
sarf edilecek paranın en çok 3,5 milyar lira olacağını 
belirtmişlerdi. Halbuki şimdi bunun çok üzerinde bir 
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masraf yapıldığı anlaşılmaktadır. Arz ettiğim gibi, ne
ticeyi tetkik ettikten sonra yeniden arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

45. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü sofu 
önergesi (6/770) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Sağesen?.; Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. 'Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Balıkesir Milletvekili Davut Abactgitin, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/710) 

»BAŞKAN — 47 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Afbacifjirvn, Tarım Onman ve 'Köyişleri 'Bakanın
dan sorusu vardır, 

Sayın Abacılgil?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın ıba'kan?.,. Yoklar. 
ISoru ertelenni'iştİT, 
51. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 
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BAŞKAN — 51 'inc'i sıradaki, Muğla Milletvekili 
(Sayın l'dris Oürpınar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre erielemmiştiır., 

52. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi
yatlarındaki düşüşün enflasyon etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKIAIN — 52 nci sırada, Sinop Millleltvekili Sa
yın Barış Çan'ın, 'Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Can?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın ıbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 
53. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (61772) 

BAŞKAN — 53 üncü 'sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?... Ydk. 
Cevap 'Verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, asga

rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61773) -

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

(Sayın Korkmaz?... Yoklar. 
Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

'BAŞKAN — 55 inci sırada, .Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezilt'İn, Bayındırlık ve îs-< 
kân Bakanından sorusu vardır, 

Sayın Bayezit?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Soru ertdenmliştir. 

56. — Hatay M ille vekili Mustafa Mura Sök-
menoğlu'nun, Kerkük'te yaşayan Türk soydaşlarına 
baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin cevabı (6/741) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Hatay M'illetveikiîi 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kerkük'te yasayan 
Türlk soydaşlarına 'baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın 'Sokmenoğlu?^. Buradalar. 
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Cevap verecek sayın 'bakan?... Buradalar. 
iSoru önergesini okutuyorum!: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
iBugün Tercüman Gazetesinde çıkan Kerkük'dekî 

özü ve 'kökü Türk olanlara reva görülen muamele kar
şısında aşağıdak'i sorularımın Dışişleri Sayın Bakanı 
Vahit Haîefoğlu tarafından sözlü olarak açıklanması 
'hususunda delaletinizi saygıyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hataıy 

1. Tercüman Gazetesinde çıkan ve Baas Rejimi
nin 'Kerkük'de yaşayan özü ve kökü Türk olan soy
daşlarımıza reva gördüğü zulümle ilgili Dışişleri Ba
kanlığımıza intikal eden .bilgiler nelerdir?. 

2. (Haberde adi geçen Hasan Necla, Neşet Mu-
haımmet, Ali Bizar ve Ali Elîdber hangi suçtan idam 
edilmişlerdir?^ 

3. !Bu soydaşlarıımızın maruz kaldığı adaletsiz ka
rar karşısında, Cumhuriyet Hükümetimiz ne ıgifoî iş
lem yapmıştır?. 

4. (Devlet dairelerinde, okullarda, umuma açık 
yerlerde Türkçe konuşmanın yasaklandığı, Türk ço* 
cılklarına zorla Arap ismi verildiği il ve ilçe köylerin 
Türkçe isimlerinin değiştirildiği, Türk k'itap ve haberi 
'bulundurmanın yasaklandığı doğru mudur?. 

5. Haiber üzerine Irak makamlarının «Irak'ta 
Türk yoktur, Türkmen vatandaşlar vardır» sökündeki 
açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz?. 

6. IBu konularda Irak makamlarının dikkati çe-
kimiş midir?; 

7. (Bulgaristan'dan sonra özü ve kökü Türk olan 
ve Türklerin bulunduğu diğer yabancı diyarlarda baş
latılan soykırım hareketlerine karşı, Cumhuriyet Hü
kümetimizin kalıcı politikası ne olacaktır?. 

BAŞKAN — Buyursunlar sayın bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ha-
tiay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun, Irak'ta 
yaşayan Türk kökenli kişilere baskı yapıldığı iddia
sına ilişkin olarak vermiş olduğu sözlü soru önergesi
ni, Sayın Haîefoğlu yerine cevaplandırmak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Dsğerli milletvekilleri, Irak'ın Kerkük bölgesinde 
yaşayan soydaşlarımıza, mahallî güvenlik makamla
rınca ba^kı ve zulüm yapıldığı yönünde bir gazete
mizde yer alan iddiaların doğruluk derecesinin belir
lenebilmesi amacıyla, zamanında gerekli araştırmalar 
yapılmıştır. Bunun sonucunda, söz konusu haberleri 
teyit eder mahiyette herhangi bir bilgi ve bulguya rast-
lanaırnamıştır. 
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'Değerli rrfilletvekilîeri, aldığımız bilgilerden ve tesn-
sMl'Merimizce yapılan gözlemlerden, Kerkük'te umu
ma açık yerlerde Tijrkçe konuşmanın yasaklandığı; 
Türk çocuklarına zorla Arap isimleri verildiği; il, il
çe ve köylerin Türkçe isimlerinin değiştirildiği; Tür
ce kitap ve diğer yayınları bulundurmanın yasaklan
dığı gibi iddiaları doğrulayıcı 'bir »bilgi elimizde mevcut 
değildir. Irakt'a devlet dairelerinde ve okullarda Türk
çe (bilen kişilerin 'lisanımızı konuşımakta oldukları bi
linen bir gerçektir. - Nitekim, Irak Devrim Komuta 
(Konseyinin 1970 yılında almış olduğu bir karar uya
rınca, soydaşlarımıza meskûn bölgelerdeki ilkokul
larda Türkçe okutuLmaktadır. Türkçenin okutulduğu 
okullarda, Türkçe hazırlanmış eğitim malzemesi mev
cuttur, Ayrıca, Irak EğMm Bakanlığı bünyesinde 
Türk Dili üzerinde incelemeler yapan 'bir daire de1 

bulunmaktadır. Türk Dili ile yazı yazan yazarlar, şair
ler ve edebiyatçılar, aralarında bir dernek kurmuşlar
dır. Ayrıca, 'biri haftalık, diğeri aylık olrnak üzere 
•M Türkçe dergi düzenli (biçimde yayınlanmakta, Ker-. 
külk Radyo ve Televizyonunda Türkçe yayın yapıl
maktadır. 

Irak Hükümeü, bu ülkede soydaşlarımızın var
lığını kabul etmekte, elimizdeki bilgilere igöre, 'bun
ların kültür Ve geleneMer'ini muhafaza etmelerine 
mani olmamakta; ancak, bu kişileri Irak halkının un
surları olarak görmektedir. 

Irak'taki soydaşlarımızın huzur ve güvenlik içiö-
de bulunmalarının, Irak İle sürdürdüğümüz yakın 
dostluk ve işbirliğimizin, her iki tarafın yararına da 
geliştirilmesine katkıda 'bulunacağı şüphesizdir. 

'Değerli ımülTetvekUlerî, hükümetimiz, yabancı ül
kelerde yaşayan soydaşlarımızın durumlarıyla yaki-
nen iîgflenırnektedir. Bu soydaşlariimız, o ülkelerle ara
mızdaki bağların güçlendirilmesinde, manevî bir köp
rü rolü oynamaktadır. Ancak, Bulgaristan örneğinde 
görüldüğü gibi, oradaki soydaşlarımızın insanlık dışı 
balkılara maruz bırakılmaları, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri de olumsuz yönde etkilemektedir. Bütgark-
tanMaki Türk azınlığına yapılan baskılan ve zulmü 
uluslararası planda sürekli bir biçimde dile getirmeyi 
sürdürüyoruz ve bu baskıların kaldırılması ve arzu 
eden soydaştarıımızın * Türkiye'ye göç etmelerine izin 
verilmesi için, bütün imkânlarımızla gayret gösterme
ye devam ediyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, 'basın -
yayın organlarıyla tüm miMetîımdzin sahdp çıktığı bu 
(haklı dalyayı kararlılıkla takip edeceğiz. 

Bu vesileyle yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Cevaba karşı görüş bildirecek misi

niz Sayın Stöbmenoğlu?, 

MIBTAFA MURAT SÖK1MBNOĞLU (Hatay) 
—• Tabiî efendim.. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim. 
MIBTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın milîetvekfleri; Kerkük'te özü, 
klökü Türk olan soydaşlarımıza baskı ve. zulüm ya
pıldığı konusuyla 'ilgili sözlü sorumu cevaplayan Sa
yın Bakana teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, yabancı diyarlarda, özü ve 
kökü Türk olanlara karşı başlatılan sistemli soykırım 
karşısında ciddî, kalıcı ve yeni tedbir alınması zaru
retini bir kere daha tekrarlamak isterim. 

özellikle soykırıma cesaret eden ülkelerin ifade-
lerindeki «(Bizde Türk yoktur; Türkmen vatandaşla-
rıımızın yaşamlarına karışmaya da kimsenin müda
haleye hakkı yoktur» mantığına karşı, dünya platform 
munda, soydaşlarımızı koruyucu tedbir almak zarurî
dir. 

Kalıcı ve uzun vadeli politikaların alınmasını bir 
kere daha temenni ederek, hepinizi saygı ile selamlı
yorum. ^DW sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenöğ-
tu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

57. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Av-. 
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61742) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Urafin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?. Yoklar. 
(Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar, 
Soru erteîerumüştir. 
58. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, 1 Ma

yısın resmi bayram günü olarak kabul edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74S) 

BAŞKAN — 58 İnci sırada, îçel Milletvekili Ali 
İhsan Elgin'in, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın El'gin?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

59 Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Şahin?. Yoklar. 
'Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?, 

Yoklar, 
tSortf ertelenm'işitir. 

60. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

iBLAiŞK'AN — 60 inci sırada, (Balıkesir Milletvekili 
Davut AbacrgiPİn, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Alb'afcigi!?. Yoklar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecelk sayın balkan?. 

Yoklar. 
Soru; er'telenmüştir. 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

RASSJKAIN — 61 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgürin, Kültür ve Turizm Balkanından 
sorusu vardır. 

Sayın Albacıgil?. Yoklar., 
Cevap verecelk sayın balkan?. Yoklar." 
Soru1 ertelenTriiştir. 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu ve Başkanvekili Özer Gürbüz'ün cevabı 
(6/755) 

IBAŞjföAİN — 62 nei sırada, Erzurum MiillötlvekMıi 
Hilmi 'Na'lfoarit'oğİu'nun, Türküye Büyük Millet Mec
lisi 'Başkanından sorusu vardır« 

Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. 
Cevap verecelk sayın başkanvefcil'i?. Buradalar. 
Soru önerges'in'i okutuyorum : 

Türikİye 'Büyük Millet Medlisfi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim:. 
'Hilmi Nallbantoğlui 

Erzurum 

U TÂB.M.'M. Başkanlığınca mii'lletvek'ili arabala
rına verilen «ARABA GİRİŞ KARTLARI» ile I'giffi 
esasları düzenleyen bir yöneitrnel'ik var inidir?. 

2. T.İB.M. Meclisi Başkanlığınca veriitaiş olan 
araba giriş kaftlıarından; 

a) lîki araç kartı alan 97, 
b) Üç araç kartı alan 7 ve 
c) Dört araç kartı alan 1 miMetveHdlleri kümler

dir? (Adi soyadı ve seçim çevresi, partisi) 
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3, İMiltetvekilliği 'görevi çok istisnaî duruimlar dr-
şındla birden çok araba kullanmayı gerektirımediği 
halde, neden 'bazı miMeCvefcillerine 2, 3, 4 araç kartı 
veri'kmşitir?., 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Özer Gürbüz. 
BAŞKANVEKİLİ ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum Millet
vekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, milletvekilleri
ne verilen araba giriş kartlarına ilişkin sözlü soru 
önergesini cevaplamak üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

Okunmuş bulunan sorulara sırasıyla cevap arz 
edeceğim : 

Cevap 1. — Milletvekillerine ait araçlar için, ara
ba giriş kartı verilmesiyle ilgili esasları düzenleyen 
bir yönetmelik yoktur. Araç giriş kartları, istihbarata 
karşı koyma talimatı esaslarına göre verilmektedir; 
ancak araç giriş kartı verme usul ve esaslarının ke
sin kurallara bağlanması için, Başkanlığımızca bir 
yönetmelik hazırlanmaktadır. 

Cevap 2. — Başkanlığımızdan, 2, 3 ve 4 araba 
giriş kartı almış olan milletvekillerinin ad ve soyad
ları ile seçim çevreleri aşağıda belirtilmiştir : 

2 araç kartı alan sayın milletvekilleri : 
Cüneyt Canver (Adana) 
Nuri Korkmaz (Adana) 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Mehmet Arif Atalay (Adıyaman) 
Ahmet Sırrı Özbek (Adıyaman) 
Paşa Sarıoğlu (Ağrı) 
Arsan Savaş Arpacıoğlu (Amasya) 
Ali Bozer (Ankara) 
Osman Işık (Ankara) 
Halil İbrahim Karal (Ankara) 
Mehmet Sezai Pekuslu (Ankara) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
İsmail Sarühan (Ankara) 
Fatma Rezan Şahinkaya (Ankara) 
Halil Nüzhet Goral (Aydın) 
Mehmet Özalp (İAydın) 
Necat Tunçsipor (Balıkesir) 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
Onural Şeref Bozkurt (Çanakkale) 
Ahmet Özkan (Çankırı) 
Ünal Akkaya (Çorum) 
özgür Barutçu (Diyarbakır) 
Nevzat Yağcı (Elâzığ) 
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Sebahattin Eryurt (Erzurum) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
Mustafa Rüştü Taşar (Gaziantep) 
Turgut Sera Tirali (Giresun) 
Tcvfik Bilal (Hatay) 
İhsan Gürbüz (Hatay) 
İbrahim Aydoğan (İçel) 
AH İhsan Elgin (İçel) 
Edip özgenç (İçel) 
Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 
iBehiç Sadi Ab'basoğlu (İstanbul) 
Yaşar Al'bayrak (İstanbul) 
İmren Aykut (İstanbul) 
Sabit Batumlu (İstanbul) 
Halil Orhan Ergüder (İstanbul) 
Hüseyin Avni Güler (tstanbul) 
Yılmaz İhsan Hastürk (istanbul) 
Ömer Ferruh llter (İstanbul) 
Mehmet Kafkaslıgil (İstanbul) 
Doğan Kasaroğlu (İstanbul) 
İbrahim özdemir (İstanbul) 
Kemal özer (İstanbul) 
Günseli özkaya (İstanbul) 
A. Necla Tekinel (İstanbul) 
Bülend Ulusu (İstanbul) 
Işılay Saygın (İzmir) 
Ahmet Süter (İzmir) 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Sabri Araş (Kars) 
Sadettin Ağacık (Kastamonu) 
Erol Bülent Yalçınkaya (Kastamonu) 
Mehmet Üner (Kayseri) 
Erol Ağagil (Kırklareli) 
Vecihi Akın (Konya) 
Ziya Ercan (Konya) 
Altınok Esen (Konya) 
Sabri Irmak (Konya) 
Saffet Sert (Konya) 
Ahmet Ekici (Kütahya). 
Abdurrahlman Necati Kara'a (Kütahya) 
Ayhan Fırat (Malatya) 
Abdullah Çalkırefe (Manisa) 
Mekin Sarıoğlu (Manisa) 
İsmet Turhangil (Manisa) 
Ülkü Söylemezoğlu (Kahramanmaraş) 
Abdlulkerİm Yılmaz Erdem (Mardin) 
Mehmet Umur Akarca (Muğla) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Akaittin Fırat (Muş) 
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Nazmi Önder (Muş) 
H. Turan Öztürk (Nevşehir) 
Ali Mazhar Haznedar (Ordu) 
Nabi Poyraz (Ordu) 
Hüseyin Avni Sağesen (Ordu) 
Bahriye Üçok (Ordu) 
Ayhan Sakalhoğlu (Sakarya) 
Fahnetltkı Uluç (Samsun) 
Süleyman Yağoıoğlu (Samsun) 
Aydın Baran (Sürt) 
Mehmet Abdurrezak Ceylan (Silirt) 
N. Naci Miraroğlu (Siirt) 
Yılmaz Alituğ (Sivas) 
Ahmet Turan Soğancıoğlu (Sivas) 
A. Bülent Öncel (Şanlıurfa) 
Selçuk Akıncı (Tekirdağ) 
Talât Sargın (Tokat) 
Mehmet Topaç (Uşak) 
Lutfullah Kayalar (Yozgat) 
Muhteşem Vasıf Yücel (Zonguldak) 
Üç araç kartlı alan sayın miletvekill'erii : 
Hüseyin Barlas Doğu (Ankara) 
Oğan Soysal (Ankara) 
Muisitafa Murat Sölfcmenoğlü (Hatay) 
A. Aşkın Tdktaş (İzmir) 
Mustafa Şahin (Kayseri) 
Beşir Çelebioğlu (Mrdin) 
Atilla Sın (Muş) 
4 araç kartlı alan sayın milletvekili : 
Ahmet Memduh Yaşa (İstanbul). 

Üçüncü sorunun cevabı : Milleltlvekillerine ait araç
lar için verilen birden çok giriş, 'kartı, sayın milletve
killerinin beyanlarına itibar edilmek suretiyle ve ida
re amirlerinin izni ile verilmiştr. 

Saygılarımla yüksek blgilerlinize sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlü, söz istiyor mu
sunuz? 

HİLMİ NALBANTOĞLÜ (Erzurum) — İki 
cümle söz sarf edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLÜ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam
larım. 

öyle anlaşılıyor ki, araba giriş kartı için evvelce 
bir yönetmelik yokmuş; dolayısıyla bir keyfî uygu
lama sürmüş gitmiştir. Benim bu önergem, hiç ol
mazsa bu konuda bir yönetmelik yapılması için Mec
lis Başkanlığım - yetkili, görevli kim ise onları • ha-
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rekete getirmiş. İnşallah iyi kıstaslara oturtulmak su 
retiyle bir yönetmelik yapılır. 

2, 3, 4 giriş kartı alan milletvekillerinin şuradan 
isimlerinin okunmasını ben istemezdim. Benim hav
salam şunu almıyor: Bir milletvekilinin bir arabası 
olur ve bir giriş kartı verilir; ikinciye, üçüncüye niye 
lüzum var? O milletvekili hep aynı arabayla gider 
gelir veyahutta da arabası iki veya üç tane ise, bir 
giriş kartını ondan ona aktarır. Diğerinde ise, diğer 
bir kardeşi veya diğer hır dayısının oğlu şu bu, işi 
takip etmek için lesepase (laissez - passer) olarak kul
lanamaz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

2 â . 1986 0 : 1 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-
lu. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan konuları ve 469 sıra sayısı 

ile basılıp dağıtılan 2.9.1986 Salı günü Gelen Kâğıt
larda yayınlanan ve gündeme alınması kararlaştırılan 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 sa
yılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine 
(p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameyi görüşmek için, 3.9.1986 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 19.00 

m» i** 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 9 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 > 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içe
risinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî ha-
ırekât hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) 

2. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 12 ar
kadaşının, kıyı yağmacılığını önlemek ve kıyılardan 
yararlanma esaslarını yeniden düzenlemek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/24) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevril niştir. 

ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurura ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

12. — Diyafbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

13. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 



14. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
K-Î.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

15. — Adana Milletvekili Nuri Korktnaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

16. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 • 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692)(1) 

20. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

21. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı bîber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

24. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

a — 
i 25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 

üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/616) 
I 26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
I Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/699) (1) 

I 27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak-
I larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/700) (1) 

I 28. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
I bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-
I niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/702) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş-

I tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
I ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/703) (1) 

30. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
I in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top-
I rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/621) 
I 31. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
I yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/624) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş-

I tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba-
I kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge

si (6/704) (1) 

I 33. — Tokat Milletvekili Enver özçan'ın, Sivas 
İli Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

34. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

35. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 

I ve Tjabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 



36. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tütum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

37. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu ili Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

38. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

39. — Kars 'Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karafcale'deki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

41. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

42. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

44. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

45. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/709) 

47. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

48. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) -

3 — 

i 49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I Erdek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/714) 

I 50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I Balıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Or-
I man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
I ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/715) 

I 51. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
I ili Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
I ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
I Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/716) 

I 52. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat-
j larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba-
1 kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

I 53. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, Ülkemiz-
I de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

I 54. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga-
I rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka-
I lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

I 55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I Tan Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu-
I nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba-
I yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/720) 

56. -— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına basKi 
i ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/741) 

I 57. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru-
J pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce-
I reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

58. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma-
I yısın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

59. —- Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

I 60. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, -
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/750) 



- 3 
6*1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/755) 

63. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

64. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı ilçesi Belediye Başkanına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

65. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak-
iMerkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

66. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Darülacezenin durumuna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki va
tandaşımıza ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

69. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümçye tefk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay ilimizin Suriye Devleti tarafından 
kendi hudutları içinde gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/766) 

71; — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

72. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

73. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Faltma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

x 3. — Bazı işlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl "Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor 
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


