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I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Ue 
açıldı. 

ıTe'kirldaığ Milletvekili Enis Tütüncü' 
nün, Tralkyaida süne böceğinin meyda
na getirdiği zarar ve alınması gereken 
tedlbirler 'konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş/iikrü Ylürür; 

Kocaeli iMilletıvekili Alaettm Kurt'un, 
Gebze Belediyesi tarafından, Gebze'nin 
Ibazı mahallelerinde yaptırılan şlüyulan-
dınma çalışmalarının ortaya çıkardığı 
sorunlar ve vatandaşın (karşılattığı sıkın
tılar konusundaki gündem dışı konuş
masına, Devlet Bakanı Nihat Kitapçı; 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Pos-
tacı'nın, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı 
nedeniyle eczacıların sorunları ve vatan
daşların ilaç 'bulma ve alabilme sıkıntı
ları ^konusunda gündemi dışı konuşma
sına da Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Bülent Alkarcalı; 

Cevap verdiler. 
Polonya 'Meclis Başkanı ile berabe

rinde bir Parlamento Heyetinin, 

M ısjr Arap Cumhuriyeti Halik Mec
lisi Başkanı ile beraberinde bir Parlamen
to Heyetinin, 

Macaristan Parlamentosu Başkanı ile 
beraberinde bir Parlamento Heyetinin, 

Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı 
ile beraberinde bir Parlamento Heyeti-. 
nin ve 

Çin Halk Cumhuriyeti Parlamento 
üyelerinden oluşan (bir Parlamento He
yetinin; 

Ülkemize davet edilmelerine ilişkin 
Başkanlık (teskereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Hatay Milleltlvekili Mustafa Murat 
Sıökîmenıağlu ve 40 arkadaşının, Davos 

INAK ÖZETI 

toplantısından sonra gelişen Türk - Yu
nan münasebetlerinin açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Mecl'is araştınması açıl
masına ilişkin önergesi (10/23) Genel 
Kurulun biljgiisine sunuldu; önergenin 
gündemde yerini alacağı <ve öngörüşme-
»sinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Görüşmeleri önceki birleşimde ta-
malmlanan, ancalk oylaması sırasında ka
rar yeter sayısı bulunmayan, Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Da'ir 
Kanun Tasarısı (1/396) (S. Sayısı : 26) 
yeniden oya sunuldu; kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının (GAfTT) VII nci Madde
sinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmaisının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı (1/353) (S. Sayı
sı : 49) ile, 

Ateşti Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener, İstanbul Milletvekili Yük
sel Çengel ve Samsun Mi'lleltivekili Nafiz 
Kurt'un 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Telklifi (î/406, 2/9) (S. 
Sayısı: 58) 

Görüşmelerinden sonra yapılan açık 
'oylamalar neticesinde kabul edildiler ve 
Ikanunlaştılar. 

5682 sayılı Pasaport Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İdare Amirleri Kütahya Mil
letvekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul 
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Milletvekili Yüksel Çengel ve Samsun 
Milletvekili Nafiz Kuııt'un 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesi
nin (A) Bendinin 2 nci Fteıs ı ile (C) 
iBendinin 2 nci Fıkrasının İlk Cümlesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(1/416, 2/10) (S. Sayısı : 57) üzerınide bir 

Raporlar 

1. — 28211 Sayılı Sendikallar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Hükümlerinin KıaBdırıtaııaısı ve (Bu 
Kamuma (Bdır ıMadde Elfckmmiesüi Hakkım
da Kamun Tasamı ve Sağlık ve Sosyal' 
İşler Komisyonu Raporu (1/441) (S. Sa
yısı : 60) (Pağııtma (tarihi : 135.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — 2822 Sayın Toplu tifcş Sözfleşjmesii 
Grev iv© Lokavt Kamumumum Bazı Mad-

Raporlar 
1. — 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sa

yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine, Geçici Maddeler Eklenmesine 
ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporu (1/442) (S. 
Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 20.5.1988) 
(GÜNDEME) 

süre görüşüldü; 'teklif, yeniden görüşül
mek üzere, Komisyonca geri alındı. 

Guddemde görüşülecek başka bir 'ko
nu kalmadığından ve gelecek toplantı 
günlerinin de Ramazan Bayramı tatiline 
rastlaması nedeniyle, 24 Mayıs 1988 Sa
lı igünü saat 15.00'lte toplanmak üzere, 
birleşime tsaat T7.24lte son verildi. 

ddfâranıim Değiştiriıknıesii ve Bazı Hüküm-
leriimiın KaMırıiltaası Hakkımda Kamum Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyali Işfer Komisyıo-
mu Raporu (1 /440) (S. Sayısı : 59) (Da
ğıtana tarihi : 13.5.1988) (OÜMDE'ME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — DiyaıHbaJkıır MiılltetivıdkiiM Fuat 

Atalay'ıın, meırtıumıe Haıfize özal'ım Os-
manlh hanedanıma a'ilt kabristanda toprağa 
veriHtmıesiııim gerekçesimıe ilşfcin Başbakan
dan yazık soru ömeıigesıi l(7/)159) (Başkan
lığa geliş toriM: 12.15.1988) 

2. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet, Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/425) (S. Sayısı : 64) (Dağıt
ma tarihi : 20.5.1988) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — tzmir Milletvekili Neccar Türk-

can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasma ilişkin Sanayi 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Edirne 

Mustafa Sarıgül İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 5 . 1988 Cuma 

20 . 5 . 1988 Cuma 
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ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.5.1988) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — İçel Milletvekili M. İstemi'han 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 

24 . 5 . 

Teklifler 
1. — Siınop MiMetVekjli Yaşar Top-

çu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu ilıe 2829 Sayılı Sosyali Güvenlik 
Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hiz
metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun-
1da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/66) {Sağlık ve Sosyal İşler; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 12.5.1988) 

2. — Afyon Milletvekilli Metin Balı-
bey'in; 12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/67) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.5.19818) 

3. — Hatay Milletvekili Ömer Miski 
ve 27 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanunu, 1479 Sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile 5434 Sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun' Teiklifi 
1(2/68) (Sağlık ve Sosyal İşfer; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.5.1988) 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.5.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.5.1988) 

1988 Sah 

4. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 30 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 43 üncü Maddesinin 
i(IB) Bendinin (k) Fıkrasından Sonra Ge
len İlk Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/69) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.5.1988) 

'5. — Sakarya Milletvekili Ayhan Rey
han SakalUıoğlu ve 13 Arkadaşının; 5434 
Sayıl» T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
21.6.1954 Gün ve 6422 Sayılı Kanunla 
Değişik 40 inci Maddesinin (a) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12/5.1988) 

Tezkere 
1. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 

Bankası (DESİYAB)'ın 1987 Yık Rapo
runun Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/526) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.5.1988) 

Raporlar 
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka

nununun Geçioi 8 inci Maddesitiin De
ğiştirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
31.3.1988 Tarih ve 3421 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresii ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/428, 3/504) 
(S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 24.5.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti »ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan've Bütçe 'komisyonları rapor
ları (1/365) (S. Sayısı : 50) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) (GÜNDEME) 

3. — Türlüye Cumhuriyeti ile Pakis
tan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçı
lığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/354) (S. Sa
yısı : 51) (Dağıtma tarihi : 24.5.1988) 
(GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kral
lığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer 
Artış Kazançları Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/359) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 
24.5.1988) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollan
da Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/360) (S. Sayısı : 53) (Dağıt
ma tarihi : 24,5.1988) (GÜNDEME) 

6. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) (GÜNDEME) 

7. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Ku
ruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1988) (GÜNDEME) 

8. — Devletler ve Diğer Devletlerin 
Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuş-
mazlıklarımn Çözümlenmesi Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 

Alüner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat likiden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü isoru önergesi (6/100) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.5.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa 

Sarıgöl'ün, Sakarya İli Karasu İlçesi Ka
rasu Köyündeki Maden Deresinin ıslahı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın* 
dan yazılı som önergesi (7/161) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.5.1988) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Gümüşova - Gerede ve Gere
de - Ankara otoyolları ile Ankara - Kınık 
su isale tünelinin yapımına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
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önergesi (7/162) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23,5.1988) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalıay'ın, Devegeçddi Sulama Barajından 
su 'tahliyesi nedeniyle Diyarbakır'da mey
dana gelen su baskınından sonra hasar 
tespiti yapılıp yapılmadığına ve vatan
daşların zararlarının tazminine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.5.1988)' 

4. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Türk - Yunan mü-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Aydın Milletvekili Ömer Okan Çağ-
lar'a kadar yoklama yapıldı). 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar 
Erdoğan'ın, İmar Affı Yasası uygulama
larına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sa
yın Haydar Erdoğan, İmar Affı Yasası 

nasebetleriyle ilgili olarak Avrupa Eko
nomik Topluluğunun ülkemize karşı dav
ranışına ve Hükümetin bu konudaki tu
tumuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.5.1988) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı yayınlarından ıbazı 
kitapların Daniz Kuvvetleri Eğitim Ko
mutanlığınca imha edildiği iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.5.1988) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

uygulamalarıyla ilgili gündem dışı söz is
temişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Erdoğan. (SHP sırala
rından alkışlar). 

Sayın Erdoğan, gündemimiz hayli do
lu, bu itibarla, süreyi aşmamanızı rica 
edeceğim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
« ^ • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ALt HAYDAR ERDOĞAN (istan
bul) — Sayın Başkan ,sayın milletvekil
leri; gündem dışı, imar uygulamalarıyla 
ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. 

ANAP iktidarı, 1983 yılından bu ya
na çıkardığı imar affı yasalarıyla, gece
kondu ve imar dışı yapılan yerlerle ilgili 
vaatlerde bulunmuş, gerek 1983 seçimle
rinde, gerek 1984 ara seçimlerinde ve ge
rekse 29 Kasım 1987 seçimlerinde, bu uy
gulamaları ve vaatlerinden dolayı, gece
kondu semtlerinden olsun, diğer kesimler
den olsun, yüklü oy almıştır. 

Kısa lokal bilgiler vermek istiyorum; 
genelinde, beş dakikaya sığdırılacak bir 
konu değil. 

3020 sayılı Belediyeler Yasası ile ve 
ona ek yönetmelikle, anakent belediye 
başkanlıklarına büyük yetkiler verilmiş
tir. Bu yetkilere şöyle kısaca değinmek is
tiyorum : Belediye meclislerinden, ilçe be
lediye meclislerinden çıkmış kararlara 
rağmen, anakent belediyelerine imarla il
gili uygulama değişikliği yetkileri veril
miş. «Lokal» dedim, onlara da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Örneğin; Kadıköy - Fenerbahçe Ma
hallesi Çiftehavuzlar semtinde, adı ma
ruf Kastelli'ye imar verilmiştir; meşhur 
îpar Köşkü ile ilgili. Burası, 38 dönüm 
olup, içinde kesilmesi yasak olan fıstık ve 
ıhlamur ağaçları bulunan bir yerdi. Bu 
ağaçlar, Belediye Bağ ve Bahçeler Müdür
lüğünde kayıtlı olmasına rağmen, bir sü
re sonra, maalesef, Bağ ve Bahçeler Mü
dürlüğündeki bu ağaçlarla ilgili dosya 
kaybedilmiş, yok olmuştur; çünkü, sordu
ğumuzda yoktu.' Burada yapılan her dai
re, asgarî 1 milyar lira karşılığı satışa arz 
edilmiştir. 

Biraz daha yukarıda; istanbul'da be
lediyeler her ne kadar «istanbul'da yeşil 
alanlar açıyoruz» demiş olmalarına rağ

men, önce özel mal sahipleriyle birleşti
rilmiş alanlar yeşil alana çevrilmiş, son
ra da, tekrar imar uygulamasına geçilmiş 
ve imar verilmiş. Biraz daha yukarıya çık
tığımız zaman, aynı şey görülüyor; Eren
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
nin yanındaki 17 dönümlük yer, Sağlık 
Bakanlığının emrine verilmiş olmasına 
rağmen, bir süre sonra bakıyorsunuz, 17 
dönümlük yer Fen - iş Alüminyuma veril
miş ve «350 dairelik yerin de 75 dairesi
nin bağış olarak alındığı» söylenmiş. 

İmar Affı Yasası ile ilgili uygulamala
ra geldiğimizde görülen odur ki, Küçük-
bakkalköy semtini -ki, Küçükbakkalköy 
semtini Türkiye'nin genelinden ayırmak 
mümkün değil - Sayın İmar ve iskân Ba
kanımız da çok iyi biliyorlar; bildikleri 
halde ve İmar Kanunu ile İmar Affı Ya
sasında, mevcut yapılan malları muhafaza 
etmek kaydı varken, 'burada mevcut yapı
lanmalar dışlanmış, insanlara belirli baş
ka başka yerlerden 50'şer ve 100'er his
seler verilerek, mevcut yapılanma dağıtıl
mıştır. Bunlara «Efendim, biz size falan 
yerde arsa veriyoruz, binanızı sonra ister 
satabilirsiniz, ister satmayabilirsiniz. O 
döneme kadar mevcut parseller üzerinde 
anlaşabilirseniz bina yaparsınız» denilmiş
tir. Böylece, imar uygulama planına rağ
men, izale-î şüyu davasıyla, mevcut yapı
lanmalar dağıtılmış ve parası olanlara, ar
saların adlî yoldan geçişi sağlanmıştır. 

Bunun yanında, «Meşhur Küçükbak
kalköy» derken, hepinizin aklına gelen bir 
yer, yani, Anadolu Bankasının aldığı 
6 500 dönümlük bir alan var ve burası 22 
seneden bu yana ihtilaflı bir yerdi. Ne 
hikmetse, 22 senedir, mal sahipleri arasın
daki ihtilaf çözülememiş; ama, yüzde 25 
hisseyi Tercüman Gazetesi ve daha sonra 
ANAP'a geçen ve geçen dönem milletve
kili olan Mehmet Kafkaslıgil arkadaşımız 
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aldığında, meşhur yerin ihtilafı çözülmüş. 
6 500 dönümlük yerin 4 500 dönümü Ha
zine adına kaydedilmiş, 2 000 dönümü ise 
Tercüman Gazetesi ve Mehmet Kafkaslı-
gil tarafından 1974'ten bu yana satışa arz 
edilmiş. 

Bu dönemde, 2981 sayılı imar Affı 
Yasası çıkarılmış; imar Affı Yasası çıka
rıldığında, mevcut yer üzerinde ihtilaf ol
duğundan, gecekondusu olan insanlara 
tapu tahsis belgesi verilememiş. Verileme
yişinin nedeni, yerin ihtilaflı oluşu; ama, 
bu insanlar, ANAP Iktidarınca çıkarılan 
imar Affı Yasası uygulamasına göre, 
2 000 liralarını götürüp Ziraat Bankasına 
yatırmışlar ve hepimizin bildiği, bakkal 
dükkânı açılır gibi açılan, meşhur, yemin
li bürolara bu insanlar milyonlarını da 
vermişler. 

Daha sonra, imar Affı Yasası uygula
masından dolayı yapılan bu planları Ka
dıköy Belediyesi ve istanbul Belediyesi 
kabul etmemiş; «Her ne kadar yeminli 
büroları görevlendirdik ise de, bunlar ge
çerli değildir. Biz, Sezai Türkeş ve Fevzi 
Akkaya grubuna ihale edeceğiz» demiş ve 
bu bölgenin imar planını bunlara ihale et
miş. 

imar Yasası uygulamasına göre, 4 500 
dönümlük yer, Anadolu Bankasına 23 
milyara satılmış. Daha sonra, Anadolu 
Bankasının 200 milyarlık kredi açığından 
dolayı, bu satış değeri 120 milyara yük
seltilecek, zarar oranı 80 milyara düşürül
müş. Bunlar da bahsi diğer, bunlardan 
hiç bahsetmeyelim isterseniz. 

Mesele şu: Hükümetin, çıkardığı, uy
gulama alanına koyduğu İmar Affı Yasa
sından doğan haklarını vatandaşlara ver
mekten neden kaçınmış? Asıl can alıcı 
nokta bu. Özellikle Bayındırlık ve iskân 
Bakanı Sayın Safa Giray'ın ve Hüküme
tin üzerinde durmasını istediğim nokta 

bu. 4 500 dönümlük arazi üzerinde, Hü
kümet de çok iyi biliyordu ki, bine yakın 
gecekondu vardı. Çıkan İmar Affı Yasa
sına göre, Hazine arazileri, belediye arsa
ları ve mücavir alanlardaki yapılaşmalar 
da imar affı kapsamındadır. Satıştan ev
vel, bu yerin üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, toparla
yınız efendim. 

ALI HAYDAR ERDOĞAN (Devam
la) — Toparlıyorum efendim. 

... İmar Affı Yasasından faydalanan 
insanlar paralarını yatırıp, tapu tahsisi 
müracaatlarını gecekondu müdürlüğüne 
yaptıkları halde, burasını boş arsa diye 
Anadolu Bankasına satmaktaki maksat 
ne idi? Kendileri de biliyor ki, ihtilaf bit
tiğinde, mevcut yer, Hazinenin üzerine 
geçmiştir; mademki imar Affı Yasasına 
göre Hazine arazileri üzerine yapılmış ya
pılar da imar affı kapsamındadır, bunla
rın üzerindeki bine yakın gecekondu sa
hibinin de müktesep hakkı vardır. Mükte
sep hakkı olmasına rağmen, istanbul Def
terdarlığı Millî Emlak Müdürlüğüne in
sanlar müracaat ettiğinde «Efendim, sizin 
sorunlarınızı cevaplayacağız» denmiş ve 
mevcut yer, Bakanlar Kurulu kararıyla 
Anadolu Bankasına satılmıştır. Şimdi, 
Anadolu Bankası ile bu insanlar karşı 
karşıya getirilmekte; yarınlarda, İmar Af
fı Yasasından dolayı çıkabilecek olaylar
da Anadolu Bankası ile gecekondu sakin
leri karşı karşıya gelmek durumuna dü
şürülmüşlerdir. 

Hükümetin ve İmar İskân Bakanının 
bine yakın gecekonduya çözüm getirmesi
ni istiyorum ve bu dileğimi zabıtlara geç
sin diye buradan özellikle söylemek isti
yorum : Yarınlarda, Küçükbakkalköy'de 
bir hadise çıkar ise «Bunu SHP'liler kış
kırtıyorlar» denmesin diye, özellikle rica 
ediyorum ve bu duygularla saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Erdoğan 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş ve yöresindeki patates üre
ticilerine Hükümetçe destek sağlanmasına 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın 
Neccar Türkcan, patates üretimiyle ilgili 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendisine 
söz veriyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Ödemiş 
ve yöresinde birinci ürün olan patates ko
nusunda devlet desteği sağlanması için 
söz almış bulunuyorum; hepinize en içten 
saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
pamuk, tütün ve inciriyle meşhur olan 
Ödemiş ilçemizin en önemli ürünlerinden 
biri de patatestir ve yedi sekiz bin ailenin 
geçimini sağlamaktadır. Ödemiş patatesi
nin ayrıca özelliği de vardır; pişirirken 
tencerede dağılmaz, rengiyle iştah açıcı ve 
lezzetlidir. On yıl önce, ülkemize patates 
tohumu ithal edilmeden, Türkiye'nin pa
tates tohum ihtiyacını Ödemiş'in Bozdağ 
ve Gölcük yaylalarında üretilen patates 
karşılardı. Ülkemizin her bölgesinde yeti
şen patates ürünü, tarım planlaması ya
pılmadığı için, bazen ihtiyaca yetersiz, ba
zen de bu yıl gibi, çok bol olmaktadır. 
Bu nedenle, Hükümet, sanayie verdiği 
önemin birazını da tarıma ayırmalı ve ta
rım planlamasını mutlaka gerçekleştirme
li, böylece, üreticilerimizin alın terlerinin 
değerlendirilmesini sağlamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ül
kemizin, patates yetiştiren en önemli yö
releri, ödemiş, Adapazarı ve Nevşehir' 
dir. Üretim az olursa fiyatlar yükselmek
te, bu yılki gibi üretim çok 'bol olursa, 
fiyatlar çok düşük ve maliyetlerinin altın
da olmaktadır. Böyle senelerde, Sayın Hü

kümet, üretici perişan olmadan, fiyatlar 
düşmeden hemen devreye girmeli ve alım 
yaptırmalıdır, üretici, bir yıl zarar etti
ğinde, dört beş yıl kendini kurtaramaz, 
dört beş yıl ekonomisi bozulduğu gibi yö
re esnaf ve sanatkârlarının ekonomisinin 
de altüst olmasına sebep olur. 

Ödemiş'te 60 bin dekar araziye ekilen 
patatesin 150 bin ton olduğu tahmin edil
mektedir. ürünü ilk çıkaran Adana böl
gesi patatesi, yağış nedeniyle zamanında 
sö'külememiş, bir bölümü henüz satılma-
mıştır. Patates fiyatları ucuz olduğu için, 
Ödemiş bölgesinde; Adapazarı ve arka
sından Nevşehir patatesi geleceğinden; 
eğer, Hükümetimiz gerekli tedbiri almaz, 
ihraç olanaklarını aramazsa, tüm bölge
lerdeki üretici kara bir yıl yaşayacaktır. 

Patates, dünyanın her yerinde tanınan 
ve her ülkede tüketilen bir mahsuldür. O 
nedenle Sayın Hükümetin, bir çalışmayla 
ihraç olanakları yaratması gerekir. 

Komşularımız İran ve Irak'ın, savaş 
nedeniyle üretimleri düşüktür; ,gıda mad
desine lihtiyaçları vardır. Sayın Hükümet, 
isterse patatesi, petrol veya başka bir üre
timle takas yapabilir; patatesi ihraç ede
cek ihracatçıya kredi verebilir; vergi iıa-
desli verebilir; bu komşu savaşan ülkelere, 
patatesi veresiye satabilir ve böylece, yüz-
binlerce patates üreticisi ailenin perişan 
olmasını önleyebilir. Sayın Hükümetten 
ve Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız
dan bu konunun hızlandırılmasını istiyo
ruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ödemiş'te yangın var; patates ürettiöisi 
cayır cayır yanmaktadır. Esnaf ve za
naatkar, patates para etmediği için, pa
tatesçiden alacağını tahsil edemeanektedlir. 
Kızıl Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülke
lere patates ihraç etme olanağımız oldu
ğunu zannediyor ve bu konuda Hükü
metten gerekli desteği bekliyoruz. 
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Hükümet, iç tükefcimlin artıınıLmasını 
sağlamak suretiyle, patates üreticilerine 
'yardımcı olmak için, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğünün ve belediyele
re bağlı tansa'ların patates alımına ka
tılmalarını sağlamalıdır.. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının yemek verilen birimlerin
de haftada iki kez patates yemeği verifl-
ımesine önayak olunması, askerî birilikle
rin yemek listelerine haftada iki kez -Sa
yın Genelkurmay Başkanlığınca- hem ya
rarlı, hem ucuz olan patates yemeğinin 
konulması sağlanmailıdır. Bu suretle, pa
tates üreticisine elbirliğiyle yardımcı olun-
maılıdiır,! 

Sayın Başkan,' sayın milletvekilleri; 
Sayın Hükümet tedbir almazsa, yüzbıin-
lerce patates üretiaisü aile zarar edecek 
ve önümüzdeki birkaç yılları kararacak -
tiır. Oysa, Anayasamızın 45 inci madde
si; «Devlet, bitkisel ve hayvansal ürün
lerin değerlendirilmesi ve gerçek değeır-
lerinin üreticinin eline geçmesi içlin gere
ken tedbirleri alır» demektedir. İstediği
miz, Sayın Hükümetimizin, Anayasanın 
45 inci maddesinin uygulanmasında geç 
kalmamasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
patates ürünü, sermaye ve emek gerek
tiren bir üründür. Dört kat çift sürmek, 
iki kez çapa yapmak, altı yedi kez sula
mak, sunî ve tabiî gübre vermek, ot ila
cı ve çeşitli tarım lilaçlarıyla ilaçlamak 
gerekir; bunların yanında emek gücü de 
istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, patate
sin maliyeti dekarda 210 bıin liradır. 1 
dekar tarlada ortalama 2 500 kilogram 
patates üretilmektedir. 1 kilogram pata
tesin, üreticiye, toprağın altındaki mali
yeti, 210 000 : 2 500 = 84 liradır. Üre
ticilerimiz için patatesin malliyeti kilog
ramda 70 ille 90 lira arasında değişmek

tedir. Bu, toprak altı maliyetidir. Eğer 
üretici veya tüccar bunu gönderip hıaide 
sattırmak isterse, söküm ve çuvailama 
masrafı 20 lira, Ödemlş-îstanbul arası 
nakliye 24 lira, İstanbul'da komisyon, 
stopaj, hammaliye vesaire masrafları 20 
lira olmak üzere, toplam 64 lira pazar
lama masrafı vardır. 

Elimde bulunan Ödemiş Ticaret Bor
sasının dünkü (23.5.1988) tarihli sabah 
fiyatları şöyledir : Çuvallanmış, ımasraflı; 
olan patatesler için söylüyorum. Birinci 
kalite mallar İstanbul Halinde 100-110 li
ra, Ankara Halinde 100 lira, îzmir Ha
ilinde 100 lira; ikinci kalite mallar da 
50 - 60 liradır. Dün saat 13.00'te İstan
bul'dan gelen telefonla fiyatların 85 lira
ya indiği bildirildi. Tarlada patatesin fi
yatı dün 40-45 lira idi. Eğer Hükümeti
miz piyasaya süratle müdahale etmezse, 
fiyatlar çok daha aşağılara düşecektir. 
Üreticinin bugünkü zararı kilogramda en 
az 40 liradır, 

Değerli milletvekilleri, patates üreti
cileri «Acaba Hükümet, enflasyonu bizim 
patates fiyatlarını düşük tutup, öyle mi 
düşürmek listiyor?» diye sormaktadır. 

Devlet, Anayasamızın 45 inci madde
sinle göre, üreticimizi korumakla yüküm
lüdür. 'Bu nedenle, Hükümetimizden acil 
tedbir 'bekliyoruz. Bu fiyatlarla, patates 
üreticisi, banka ve kooperatiflere olan 
borçlarını ödeyemez. Sayın Hükümet, pa
tates üreticilerinlin kooperatif ve banka 
borçlarının faizlerini dondurarak ertele-
melidir. Sayın Hükümet, acilen5 ihraç 
olanaklarını aramalı, aç Afrika ülkele
rine patates yardımı yapmalıdır ve Ge
nelkurmayımızın acilen patates alımına 
girmesini sağlamalıdır. 

Sayın Hükümetin acil tedbirleri alaca
ğına, yüzblinleree patates üreticisinin yü
zünü güldüreceğine inanıyor, hepinize 
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saygı ve sevgiler sunuyorum. (SHP sıra-
lanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Türkcan. 

3. — İzmir Milletvekili M. Turan Ba-
yazıt'ın, devlet adamlarının taşımaları ge
rekli niteliklere ilişkin gündem dışı ko
nuşması., 

İBAIŞKAN — Sayın Bayazıt, gündem 
dışı konuşma talebiniz için, zatı âlinize 
yarın söz verebileceğimi söylemiştim; 
ama, eğer hazırsanız, size bugün de söz 
verebilirim efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Lütfederseniz bugün konuşayım efen
dim. 

BAŞKAN — îzmiir Milletvekili Sa
yın Turan Bayazıt, «Devlet adamının ta
şıması gerekli nitelikleri» konusunda gün
dem ıdışı söz istemişlerdir, kendilerine söz 
veriyorum. 

Sayın IBayazıt, süreyi aşmamanızı özel
likle rica edeceğim; çünkü, gündemimiz 
çok dolu. 

Buyurunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Olur Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
gündem dışı konuşmamın konusu, devlet 
adamının taşıması gereken niteliklerdir; 
bittabi, bu nitelikleri beş dakikalık bir sü
re içerisinde sıralamam mümkün değil. 
Ben, özellikle, beni bu konuşmaya sevk 
eden konuyu hedef alan bir niteliğe; ve
rilen söze sahip çıkmaya ve halk deyimiy
le «Sözünün eri olma» niteliğine değin
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki 
bir konuşmamda, konuya sadece yüzey
sel olarak değinmiş ve derinliğine inme
miştim. Bugün, toplumun yaşadığı buna
lımların ana sebeplerinin içinde, devlet 
adamı noksanlığı gelmektedir. Eğer, ko

nuyu duygulardan sıyrılarak değerlendi
rirsek görürüz ki, bugün, Türk toplumu, 
ta geçmiş senelerden bu yana sahneye çı
kardığı, yaşattığı devlet adamlarının kâ
bına erişebilecek kişilerden yoksundur. 

Devlet adamlığı, bir etiket meselesi 
değildir. Etiketiniz ne olursa olsun, siz, 
onun hakkını ve değerini veremediğiniz 
ölçüde, devletin bir parçası sayılırsınız; 
ama, devlet adamı sayılamazsınız. 

Devlet adamlığı bir kültür meselesi
dir, devlet adamlığı bir birikim meselesi
dir ve devlet adamlığı, kısaca, senelerin 
ekleye ekleye getirdiği bir özümseme me
selesidir. Bir noktadan alıp, milletvekili, 
bakan, başbakan yaptığınız bir kişiyi, o 
noktalara, o mertebelere geldiler diye, 
devlet adamı niteliğine bürünmüş kabul 
edemezsiniz. 

Sayın Başkanım, beni bu konuşmaya 
sevk eden olay, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Sayın Safa Giray'ın, Menemen üst 
geç i ti hakkındaki sözü ve bugünkü fiilî 
durumdur. Hatırlanacaktır; şubat ayında 
bir sözlü soru vererek, dört senedir de
vam eden Menemen üst geçidinin niçin 
tamamlanmadığını ve ne zaman tamam
lanacağını sormuştum ve Sayın Bakan da 
bana verdiği cevapta, bu üst geçitin sa
nat yapısının tamamlandığını, bağlantı 
yolları da yapılarak, Mayıs 1988'de açı
lacağını isöylemişti. 

Yine, Sayın IBakanın verdiği izahatı 
analiz ettiğimizde görüyoruz ki, sanat 
yapısı 1988'in Ocak ayında bitmiştir; an
cak, Anavatan Partili bir kişi olan mü
teahhide yüzde 30 dahilinde bir ek iş ve
rilmek suretiyle, Nisan 1988'de bitmesi 
sözleşme gereği gerçekleşmiştir; ancak, ne 
var ki, bugün hâlâ bitmemiştir ve Sayın 
Bakanın verdiği, «Mayıs'ta imlâlar da ta
mamlanarak trafiğe açılacaktır» sözü ye
rine getirilmemiştir. 

— 171 — 



T. B. M. M. B: 69 24 . 5 . 1988 0 : 1 

Bütçe müzakereleri sırasında iSayın Ba
kana aynı soruyu sordum. Soru aynen 
şöyle : «Menemen üst geçidimin mayıs 
ayında trafiğe açılacağını söylemiştiniz. 
İBu sözünüzü gerçeklleştirecek misiniz?» 
Sayın Bakanın cevabı : «Evet». 

'Değerli arkadaşlarımı, biz, devlete say
gı duyan, devlete sahip olan bir partinin 
müntesipleri olarak ve ben, devlet terbi
yesinde yetişmiş bir kişi olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bir bakanımın 
sözünü ciddiye almak mecburiyetindeyim; 
ama bundan önce, Sayın: Bakanın, kendi
sini ciddiye almaya ve kendi sözünü cid
diye almaya' mecbur olduğunu belirtmek 
istiyorum. {SHP sıralarından alkışlar) 

Bana, Menemen Belediye Başkanı, 
«Ağabey, nice 30 Mayıslar geçer, bu köp
rü yapılmaz» demişti ve ben, arkadaşımı 
sitemle karşılamıştım; ama, çok haklıy
mış. 

•tİlk konuşmamda da belirtmiştim; Me
nemen Belediye Başkanı ve Belediyesi, 
otuz yıllık bir sağ iktidar yıkılarak, Sos-
yaldemofcrat 'Halkçı Partiye geçti diye, 
Menemen halkı cezalandırılamaz. 

Sayın Bakan, o konuşmasında, «Hiçbir 
zarar yoktur» demişti. Açsın İçişleri Ba
kanlığının kayıtlarını, trafik kazalarını, 
trafik kazalarında meydana gelen ölüm
leri; bırakın hesapları, benzin sarfiyatını, 
araba amortismanlarını, bütün bunları 
üst üste koyarak bir bilançosunu çıkar
sın. 

Sayın Başkanım, konu, belki küçük 
bir konudur; konu, dört yıldır devam 
eden bir üst geçit konusudur, belki bu ne
denle küçüktür; ancak ilk konuşmamda 
da vurguladığım gibi -ki, tekrarlamaya 
mecburum- çağ atladığı iddiaları ve ha
yalleri peşindeki bu iktidar, dört sene içe
risinde -dikkat buyurun, dört sene içeri
sinde- bir demiryolunun bir ucundan öbür 

kenarına maalesef atlıayamamıştır. Ben, 
'Sayın Bakanı, belki bu sözlerimle, göre
vinin ciddiyetine davet etmek endişesiyle 
biraz ağır tenkit ettim, bunun bilincinde
yim; ama hedeflediğim bir tek amaç var
dır; her bakanın, kendisini, bu devletin, 
sözüne sahip çıkmaya mecbur olan bir 
yetkilisi olarak görmesi ve çoğu kez rast
ladığımız gibi, hükümet sorumlulularının 
eyyamcılıktan kurtulması, bugün böyle 
gerektiği içlin konuşmaktan çekinmesi ve 
görevin ciddiyetinin bilincine varabilme
lerinin sağlanmasıdır. 

Menemen üst geçidinin, bundan son
ra yapılması benim için önemli değildir; 
çünkü, bir değer yargım yıkılmıştır. Sa
yın Bakan, üst geçidi tamamladığı tak
dirde, bu değer yargısını tamir etmiş ola
caktır; o zaman, kendisine şükran duygu
larım bir kat daha artacaktır. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz efen
dim. 

•Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Libyaya gidecek olan Başbakan 

Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı tsrhet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi 3/528) 

BAŞKAN .— Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
Başkanlığınla 

Görüşmelerde bulunmak üzere 28 
Mayıs 1988 tarihimde Libya'ya bidecek 
olan Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne 
kadar; Başbakanlığa Devlet Bakanı ve 
'Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
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üzenine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Amerika Birleşik Devletlerime gi

decek olan Başbakan Turgut Özal'ın dö
nüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/531) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına; 

Görüşmelerde bulunmak üzere i Ha-
zliran 1988 tarihinde (Amerika (Birleşik 
'Devletlerine gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlı
ğa Devlet Bakanı Başbakan Yardımcı
sı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
3. — Fransa'ya gidecek olan Devlet 

Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/532) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınla 

İktisadî işbirliği ve Gelişme Teşkilatı 
(OECD) Bakanlar Konseyinin toplantısı
na katılmak üzere, 16 Mayıs 1988 tarihin
de Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Libya'ya gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşü
ne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/533) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 22 Ma
yıs 1988 tarihinde Libya'ya gidecek olan 
(Sanayi ve Ticaret İBakanı Şükrü Yürür'ün 
dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Yusuf 'Bozkurt 
Özal'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞ(KAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Hollanda ve Belçika'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'ın dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/534) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 23 
Mayıs 1988 tarihinde Hollanda ve Belçi
ka'ya gidecek olan MİM Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan'ın dönüşüne kadar; Mil
lî Savunma IBakanlığına, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Yunanistan'a gidecek olan Dışiş

leri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka
nı Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/535) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 
Mayıs 1988 tarihimde Yunanistan'a gi
decek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl
maz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Lüksemburg'a gidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dö
nüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/536) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa Ulaştırma Bakanları Konfe
ransı 67 nci Bakanlar Konseyi Toplantı
sına katılmak üzere 24 Mayıs 1988 tari
hinde Lüksemburg'a gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dö
nüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, 
Tarım1 Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilıeriniize sunulur. 

iki adet Meclis araştırma önergesi var
ıdır, okutuyorum : 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

1., — İçel Milletvekili M. îstemihan 
T alay ve 22 arkadaşının, üniversite sorun
larının ve gençlik hareketlerinin nedenle
rini ve bu konuda alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/24) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/25) 

BAŞKAN — iki adet Meclis araştır
ması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Son günlerde üniversitelerimizde gö
rülmeye başlayan öğrenci hareketleni, üni
versite ve gençlik sorunlarının çok ciddî 
boyutlara ulaştığını göstermektedir. Her
kesin bildiği gibi, Türkiye, bu olayları 
1960, 1970 ve 1980 yıllarında da yaşa
mış ve o dönemlerde iktidarların yanlış 
teşhisleri ve başarısız uygulamaları nede
niyle ülkemiz büyük sorunlarla karşı kar
şıya kalmıştır. 

Başlangıçta üniversite, demokrasi ve 
özgürlük sorunlarını İdile getiren gençleri
miz ne okulı yönetimlerinden ne de siya
sal iktidarlardan olumlu hiçbir karşılık el
ide edememişlerdir. Daha sonraları tama
men kontrolden çıkan bu eylemler farklı 
yönlere doğru çekilmiş ve on yıl aralar
la gelen üç askerî darbenin de sebepleri 
arasında gösterilmiştir. 

Gerek parlamentomuzun gerekse genç
lerimizin bu tecrübelerden ders alarak 
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daha gerçekçi ve daıha dikkatli bir şekilde 
olayları değerlendirmesi zamanı artık gel
miştir. 

Öte yandan, hükümet ve T.BJM. Mec
lisi, Türkiye'nin gelecek kuşaklarının eği
timiyle, Türkiye'nin huzur ve güvenliğiy
le ve daha da önemlisi, Türk demokrasi
sinin yaşamasıyla ilgili üniversite sorunla
rını «YÖK» denilen ve siyasî sorumlulu
ğu olmayan bir kuruluşa terketmiş gö
rünmektedir. Diğer taraftan, YÖK Yasa
sından önceki üniversite öğretim üyele
rinin müktesep haklarını tanıyan 2547 sa
yılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin 
değiştirilmesi ve geçici 21 inci maddesi
nin kaldırılması hakkıındakıi yasayı veto 
etmekle de Sayın Cumhurbaşkanı kamu
oyunda T.B.M.M.'yi YÖ'K'e karışmaktan 
meneder bir tutum sergilemiştir. TJB.M. 
Meclisi'nin olumlu ve adaletsizlikleri gi
derici yasalarını engellemek belki YÖK 
sisteminin devamını sağlamıştır,* ama gi
derek çığ gibi büyüyen üniversite sorun
larının daha da katmerleşmesini önleye
memiştir. 

Son öğrenci olayları üniversitelerin 
sancılı ve bunalıtmlı olduğunu bir kez da
ha ortaya koymuştur. 

iBu nedenlerle, üniversite öğretim 
üyelerinin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntılar; öğretim üyelerinin düşünme
sine, konuşmasına, araştırmasına ve yaz
masına YÖK tarafından getirilen kısıtla
malar TJB.M. Meclisi'nce derinliğine in
celenmelidir. Üniversite öğrencilerinin 
sorunları ve bunlara getirilebilecek pra
tik çözümler süratle araştırılmalıdır. 

Üniversite yurtlarındaki katı disiplin 
uygulamaları ile öğrenci ve öğretim üye
lerine yönelik baskıcı yönergelerin çağdaş 
bir anlayışla yeniden düzenlenmesi sağ
lanmalıdır. 

Yukarda belirttiğimiz gerekçelerle; 
üniversite sorunlarının ve gençlik hare
ketlerinin nedenlerini saptamak ve bun
lara çözüm yolları getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasını] saygılarımızla arz ede
riz, 

M. îstemihan Talay 
İçel • 

Hüsnü Okçuoğllı 
İstanbul 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Arif Sağ 
Ankara 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Turhan Hirfanoğlu 
Hatay 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Rüştü Kurt 

Giresun 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
İçel 
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Vedat Altun 
KJars 

Hasan Fehmi Güneş 
istanbul 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

M. Erdoğan Yetene , 
Manisa 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İsmail Hakkı önall 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Önerge, gündemdeki yerini alacak, 

Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlaç fiyatlarının sık sık artışları ile il
gili Meclis araştırması istiyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
(İçtüzüğün 102 ve Anayasanın 98 inci 

maddesi uyarınca). 
1980 yılından beri serbest bırakılan 

ilaç fiyatları yılda ortalama 10 defa art
maya başladı. Bu da hastaları çok müşkül 
durumda bırakmaktadır. Zira ilaç fiyatla
rı âdeta el yakar bir hale gelmiştir. 

Bir kanser ilacı (Texan) 180 000 TL., 
novandrone ise 281 0Q0 TL. ye yükselmiş. 
Şeker hastalarının kullandığı İnsülin 
14.991 TL., bir göz damlası '(Timoptio) 
10 991 TL., bir romatizmal hastalık ilacı 
(Napren) 9 250 TL. olmuştur. 

Şeker, kanser, romatizmal rahatsızlık
lardan mustarip olanlar, tabiri caizse de
vamlı ilaç kullanmak mecburiyetinde olan 
insanlardır. 
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Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı ne
deniyle durumu her geçen gün kötüye gi
den insanlarımız geçinmek için çoluk ço
cuğunu satacak hale gelmişken, şimdi de 
sağlık hizmetlerine gelen zamlar ve aşırı 
artan ilaç fiyatları yüzünden hasta yata
ğında ölümü beklemeye başladı. İlaç fi
yatlarındaki artış nedeniyle hasta, reçete
ye yazılan ilaçların ancak bir kısmını ala
bilmektedir; bu da çok yönlü zararlara 
neden olmaktadır. 

Tedavi eksik ve yarım yapıldığından, 
hastalık etkeni faaliyetini devam ettirmek
te ve hastalık kronikleşmekte, bu da has
tanın daha fazla işgücü ve işgünü kaybına 
neden olmaktadır. 

Hastalık ağırlaşınca da, varını yoğu
nu satarak tedavi yoluna gittiğinden pa
halıya mal olmaktadır. Şu halde, çok yön
lü ekonomik kayıp söz konusudur. 

Hastalık bulaşıcı bir karakterde ise, 
bu sefer hasta, çevresine bulaştırdığından, 
durum daha da vahim bir hal almakta
dır. 

İnsanlarımızın sağlığını, memleketimi
zin sosyal, ekonomik ve iktisadî yönünü 
ilgilendirdiğinden, bu soruma, acilen, ka
lıcı, sağlam ve sağlıklı bir çözüm getirmek 
gerekmektedir. 

Peşpeşe yapılan zamların sebebini 
araştırmak ve bu konuya çözüm getir
mek gayesi ile Anayasanın 98 ve İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ede
riz. 

Ali Uyar 
Hatay 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Kâzım Özev 
Tokat 

Ömer Çiftçi 
Ankara 
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Halil Çulhapğlu 
İzmir 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Erol Güngör 
İzmir 

Öner Miski 
Hatay 

Kenan Süzer 
Tokat 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

M, Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Vedat Altun 
Kars 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Arif Sağ 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ekin Dikmen 
İçel 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İsmail Cem 
İstanbul 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Mehmet Fuat Erce tin 
Edirne 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Veli Aksoy 
İzmir 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ahmet Türk 
Mardin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Önerge, gündemdeki yerini alacak, 

Meclis araştırması açılıp açılmaması ile 
ilgili öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

8. — Ölüm cezasına hükümlü Serdar 
Bas hakkındaki dava dosyasının geri ve
rilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/529) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı mad
desi gereğince Başbakanlıkça verilmiş bir 
tezkere vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) 20.4.1988 gün ve 08-3-30-
08818 sayılı yazımız. 
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b) Millî Savunma Bakanlığının 
6.4.1988 gün ve 24-6-88-Şb. 4 sayılı yazı
sı. 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye te
şebbüs suçundan ölüm cezasına mahkûm 
edilen Serdar Baş hakkındaki dava dos
yaları ilgi (a) yazımız ekinde gereği ya
pılmak üzere sunulmuştu. 

Söz konusu dava dosyalarından bazı 
belgelerin onaylı suretleri ilgi (b) yazı ile 
istendiğinden, hükümlüye ait dava dosya
larının Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilme
sini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda 
bulunan dosya geri verilmiştir. 

9. — Bazı illerde uygulanmakta olan 
olağanüstü halin uzatılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/525) 

BAŞKAN — Bazı illerde uygulan
makta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle 
uzatılmasına dair Başbakanlığın bir tez
keresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına • 

İlgi: 8.3.1988 tarihli ve 188-2/01793 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
9.3.1988 tarihli ve 46 sayılı kararıyla 
19.3.1988 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, İstanbul, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki 
olağanüstü halin, 19.7.1988 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzera 4 ay sürey
le uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23.5.1988 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde, hükümetin açıklamasından son
ra, içtüzüğün 73 üncü maddesine göre 
görüşme açacağım. 

M, TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Say,n Başkan, görüşmeye yer olup olma
dığı konusunda usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Aleyhte mi efendim? 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 

Görüşmeye yer olup olmadığı hususunda 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; Baş
bakanlık tezkeresi, temmuz ayının 19'un-
dan itibaren olağanüstü halin 4 ay uza
tılmasını içermektedir. Yani, bugün Mec
lisin alacağı karar, temmuz ayının 19 un
dan itibaren yürürlüğe girecek bir karar 
olacaktır. 

Anayasayı incelediğimizde, sıkıyöne
tim ve olağanüstü hallerde, «Eğer Mec
lis toplantı halinde değilse, derhal top
lantıya çağrılır ve onayına sunulur», hük
mü vardır. Bu, her ne kadar ilk ilan için 
kabu! edilmiş bir prosedür ise de, uzatıl
maları da aynı prosedüre tabiî olduğun
dan, Meclisin toplantı halinde olmadığı 
art, acele, olağanüstü toplantıya çağıra
rak, uzatılmanın gerekip gerekmediiğinin 
müzakere edilmesi ve karara bağlanması 
icap eder. 

Özetle demek istiyorum ki, 2 ay son
raki bir tasarrufu, Meclis tatile girecek 
diye, bugün müzakere edemeyiz ve ka
rara da bağlayamayız. Bu, temmuz ayına 
tehir edilir; temmuz ayının 14 veya 15 in
de eğer Meclis tatildeyse - fevkalade 
toplantı yapılır ve müzakere edilerek ka-

' rara bağlanır; işin ciddiyeti budur arka
daşlar. 
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Konuya bir başka açıdan baktığımız
da; hükümetin 2 ay sonra, olağanüstü 
halin, 4 ay daha uzatılmasına bugünden 
lüzum gördüğünü teşhis ediyoruz; bu, 
çok garip bir şey. Hükümetin önünde 
daha 2 aylık bir süre vardır; bu 2 aylık 
süre içerisinde sayıları 9'u veya 10'u bu
lan bu kadar il içerisinden bazıları acaba 
olağanüstü halin dışına çıkarılmayacak 
mıdır? Hükümet, bugünden bu kötümser 
tabloyu mu benimsemiştir? Bence, konu
ya bu açıdan da yaklaştığınızda, hükü
metin aleyhine bir puandır ve Meclis 
olarak kararımızın ve tasarrufumuzun 
zamanını bağlar. «Bu, bugün görüşülüp 
karaıa bağlanamaz» diyorum; 2 ay son
raki bir konu, 2 ay önce karara bağla
namaz. Temmuzun 15'inde tatilde isek, 
Marmaris'te olan Marmaris'ten, Bod
rum'da olan Bodrum'dan, yat sefasında 
olan, yat sefasından Ankara'ya gelir; mü
zakere edilir ve karar verilir. 

Bunu Yüce Heyetin takdirine arz et
mek için söz aldım; yanlış bir iş yap
mayalım. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Leh
te söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GALİP DEMlREL (Malatya) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Bayazıt'ın bahsettiği mahzur, geçmiş 
dönemlerde de dile getirilmiş; ancak, 
bundan önceki değil, bir daha önceki ola
ğanüstü hal süresinin uzatılmasında da, 
20 Haziran 1987 tarihinde karar verilmiş
tir; 19 Temmuz 1987 için. Yani, Türki
ye Büyük Millet Meclisi, uygulama tari
hini hemen de başlatabilir, bir ay sonra 
da başlatabilir, iki ay sonra da başlata
bilir. Kaldı ki, emniyet ve asayişle ilgili 

hizmetler, sadece günü gününe yapılan, 
görülen hizmetler değildir; bir planlama, 
bir hesap içinde yapılmaktadır. Bu ba
kımdan, bu hizmeti yerine getirmekle gö
revli İçişleri Bakanlığı, önümüzdeki 4 ay 
daha, olağanüstü halin devamında ya
rar görmüştür, teklifini bu şekilde yap
mıştır ve hükümet de bu teklifi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arza karar ver
miştir. 

Bu bakımdan, alınacak kararda, Ana
yasaya herhangi bir aykırılık, usulsüzlük 
yoktur. 

Aız ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tabiî şu anda 
örneklerini hemen Genel Kurula arz et
memize imkân yok; daha önceki sene
lerde de bu tatbikatlar yapılmıştır. 

Kaldı ki, Sayın Bayazıt'ın itiraz ko
nusu, Genel Kurulun dikkatine arz edil
miştir; Genel Kurul bu görüşü paylaş
tığı tadlirde, tabiatıyla, bu tezkereyi red
dedecektir; ama Başkanlık, dialha evvelki 
tatbikatlar vesilesiyle bunu gündeme al
mıştır ve bu tatbikatlar da bu şekilde de
vam ettiği için, bir mahzur görmemiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Tezkerenin reddi biaşka. Ben, tezkerenin 
içeriğine girmedim. Lütfen... «Tezkerenin 
reddi» diye söylemedim; o içeriğe gir
medim. 

BAŞKAN — Efendim, «Genel Ku
rul o zaman değerlendirir» diyorum 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Onun içeriğine girmedim. 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde, Hükümet açıklaması için, Sa
yın İçişleri (Bakanı; buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
(KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; oHağanüs-
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tü hal uygulamasının bulunduğu Diyar
bakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Hakkâri, 
Bingöl, Elazığ, Van ve istanbul illerimiz 
halkında uygulamanın son durumunu arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Malumları olduğu üzere, 1980 yılın
dan itibaren güvenlik kuvetlerimizce ül
ke çapında yürütülen ve halen sürdürü
len operasyonlarla takibat sonucu faali
yet alanları daraltılan, hareketleri kont
rol altına alınan teorisyen ve militan kad
roları yakalanarak, örgüt yapıları mer
kezî seviyede çökertilen terör mihrakları
nın büyük bir bölümünün yurt içindeki 
müessiriyeitleri 'büyük çapta kaldırılmış
tır. Ancak, güvenlik kuvvetlerimizin takl
ibinden kurtularak yurt dışına kaçabilen 
terörist unsurların, yurt dışında dış güç
lerin yardımıyla eğitilip, lojistik destek 
sağlayarak ülkemizde yeniden terörü di
riltmeye çalıştıkları malumlarınızdır. 

önceki görüşmelerimizde de bahse
dildiği gibi, yıllardır 'değişik ad ve kisve
ler altında çeşitli metotlar kullanmak su
retiyle rejimimize, millî birlik ve bütün
lüğümüze kasteden yıkıcı mihrakların 
menfur amaçları doğrultusundaki faali
yetlerinin bizatihi millî varlığımızla kas-
detmek olduğu yüksek takdirlerinizden-
dir. 

Olağan yönetime geçilmiş illerimizle, 
halen olağanüstü hal uygulamasının de
vam ettirildiği 9 ilimizde güvenlik kuvvet
lerimizin, her yönden, bölgelerine hâkim 
oHdukları tespit edilmiştir. Ancak, miktarı 
az olmakla beraber, mevziî bazı olaylar 
meydana gelmekteyse de, henüz, bir teh
dit potansiyeli taşımamaktadır, öteden 
heri ülkemiz aleyhinde faaliyetlere yar
dımcı olan bazı mihrakların, Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizdeki eşkiyaya destek 
vermesi, barınma imkânları tanıması, 
meselenin uzamasına sebep olmuştur. 

Ayrıca, bahse konu bölgemizde vuku bu
lan olaylar sonrası yapılan operasyonlar
da ele geçen belgelerden, dış mihrakların 
yanında aşırı sol unsurların dla eşkıyayı 
terör hareketlerinde desteklediği anlaşıl
maktadır. 

Sayın mlilletvekıülerii, toplum yapımızı 
temelinden sarsarak bütünlüğümüzü hedef 
seçen güneydoğudaki eşkıya artıklarınım, 
bölgedeki kitleyi etkileyerek baskı altıma 
almak gayesiyle, asgari ölçüler içinde de 
olsa, eylemlerini sürdürmek kararlılığın
da olduğu müşahede edilmektedir. Her ne 
suretle ve şekilde olursa olsun, bütün te
rör olaylarının millî birlik ve beraberli
ğimize karşı olduğu görülmektedir. Ken
dilerinin meşru olduğunu savunabilecek 
kadar ileriye gidebilen aşırı mihraklar, 
devletimizin demokrasi görüşünden istifa
de ederek, tartışma ortamı yaratmaya ça
lışmakta, halkı tahrik ederek, görüşleri 
doğrultusunda, rejim karşıtı güçlerin teş
kilimi örgütlemeye gayret sarf etmekte
dirler. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, konuş
mamın. bu bölümünde de, geçirdiğimiz 
dönem içerisindeki olay miktarlarına kı
saca değinmek istiyorum. 

İstanbul İli hariç, olağanüstü hal uy
gulamasının devam ettirildiği 8 il ile 3'ü 
mücavir it olmak üzere 11 ilimizde 1 Şu
bat 1988 ile 22 Mayıs 1988 tarihleri ara
sındaki süre içerisinde 19 saldırı, 17 ça
tışma, 2 patlama, 1 yazı yazma, 8 bildiri 
dağıtma, 4 pankart asma olmak üzere, 
toplam 51 olay meydana gelmiştir. Olay
lar sonucunda 7 güvenlik görevlisi, 47 va
tandaş hayatım kaybetmliş, 53 terörist de 
ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Belirtilen dönem içerisinde güvenlik 
kuvvetlerimizce gerçekleştirilen operas-
yomlarda, 359 militan; 68 otomatik silah, 
18 tabanca, 2 860 mermi, 11 bomba, 16 
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dinamik lokumu, 3 troketatar, 3 roketatar 
mermisi, 6 fünye ile birlikte yakalanmış
lardır. 

İstanbul İlimizde ise, belirtilen süre 
içerisinde ideolojik mahiyette toplam 50 
olay meydana gelmiştir. Vuku bulan olay
lar sırasında 1 vatandaş hayatını kaybet
miş, 2 terörtiıst de ölü olarak ele geçiril
miştir. Bu ilimizde düzenlenen operasyon
larda, 407 militan 1 otomatik silah, 5 ta
banca, 1 bomba ve 92 mermi ile birlikte 
yakalanmışla.rdır. 

Geçmiş dönemlere oranla, belirtilen 
tarihler içeririnde meydana gelen saldırı 
olaylarında kısmî azalma olmuş; bu ey
lemlerin tamıamına yakın bölümü de, hal
kı sindirmek 'amacıyla, masum halk üze
rine yöneltilmiştir. 

Çatışma olayları ise, güvenlik kuvvet
lerimizin eşkiya kalıntılarına karşı dü
zenledikleri operasyonlar sırasında ve kıs
mî olarak da teröristlerin saldırıları ne
ticesi meydana gelmiştir. Çatışmalar sıra
sında, eşkiya büyük kayıplara uğramış
tır, 

Sayın milletvekilleri, .güvenlik güçleri
miz, kendilerine tanınan kanunî sınırlar 
içerisinde, vukuu muhtemel olaylara kar
şı her türlü tedbire tevessül etmekte ise 
de, özellikle yurt dışında destek bulan 
yıkıcı mihrakların, faaliyetlerine ısrarla 
devam etmek niyetinde oldukları görül
mektedir. Doğu ve güneydoğu bölgeleri
mizi ağırlıklı faaliyet alanı olarak seçen 
eşkiya, hedefine ulaşmak için çalışmaları
na aralıksız devam etmekte olup, acıma
sız ve insanlık dışı eylemlerde bulunmayı 
sürdürmektediır. Malumları olduğu üzere, 
bölgede faaliyet gösteren yıkıcı mihrakla
rın amacı, stratejik alanlarda üslenerek 
vurkaç, suikast, sabotaj türü eylemlere te
vessül etmek, bölge halkı üzerindeki dev
let otoritesini yıkmak ve kitleyi silahlı 
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hareketin içerisine çekerek, yalan yanlış 
propagandalarıyla, dünya kamuoyu oluş
turmaktır. Aynı zamıanda, önümüzdeki 
dönemde, ağırlıklı olarak sosyal, siyasal 
ve ekonomik hedeflere yönelik sabotaj 
türünden eylemleri gerçekleştirme yönün
deki faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Son ıgünlerde, illegal örgütlerin, temel 
kitle olarak hedeflediği lişçi ve öğrenci' 
kesimi üzerindeki faaliyetlerini de yoğun
laştırmaya çalıştığı müşahede edilmektedir. 
Faaliyetler, kanunlar çerçevesinde dikkat
le takip edilmekte ve önlemleri zamanında 
alınmaktadır. 

Ülke sathında, güvenlik kuvvetlerimi
zin önleyici zabıta hizmetüemine verdikleri 
önemin ve haber alma hizmetlerinde gös
terilen gayretlerin bir sonucu olanak, ye
niden toparlanma gayreti içerisine giren 
örgütler hakkında yapılan uygulamalarda 
fevkalade başarılı sonuçlar alınmıştır. Gü
venlik kuvvetierimizin, silah, araç gereç ve 
teçhizatla güçlendirilmeleri, merkezden 
gönderilen özel eğitim görmüş timlerle 
takviye edilmeleri, alınan tedbirlerin sü
rekli şekilde sürdürülmesi çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, geç
miş dönemde terör yaratma amacıyla 
tüm ülkelerde başvurulan yöntemlere Tür
kiye'de de başvurulmuştur. İdeolojik 
kavgalara, sosyal farklılıklar da karıştı
rılarak herkesi birbirine düşman etme, 
halkı birçok kamplara ayırma politikası 
jgüdülmüştür. Aynı taktik ve stratejinin 
yeniden tekrarlanması için büyük gayret 
gösterilmektedir. Ayrıca, birçok kuruluş
larla eylem birliği içerisinde hareket ede
rek, ülkemizdeki demokratik rejim ile, 
ülke bütünlüğümüze karşı cepve ve it
tifaklar oluşturma gayreti içerisine gir
mişlerdir. Takdir edersiniz ki, demokra
tik rejimlerde, şiddet kullanarak hak elde 
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etmek durumu yoktur. Dolayısıyla te
röristlerin amaçlarının meşruluğu diye 
bir tartışmanın da söz konusu olmaması 
gerekmektedir. Demokrasiye inanan insan 
için hiçbir amaç, hiçbir görüş, terörizmi 
meşru kılamaz. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda bah
settiğim gelişmeler ışığında, halen ola
ğanüstü hal uygulamasının devam ettiril
diği İstanbul hariç, 8 ilimizin bulunduğu 
bölge dikkate alındığında yıkıcı mihrak
ların silahlı şiddet eylemlerini sürdürme
si, illegal unsurların sızma ve intikal yol
larının aynı bölge içinde bulunması, coğ
rafî yapının silahlı ıterör eylemlerinin ger
çekleştirilmesi ve saklanılması için elve
rişli şartlara sahip olması, militanların 
kitle içinde kamufle olmasına imkân ta
nınması nedeniyle, bu bölgenin yıkıcı te
rör örgütlerinin tehditlerine maruz oldu
ğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bölge 
hassasiyetini korumaktadır. 

İstanbul ilimizde ise; hücresel ve kit
leye dönük, kamuoyunu etkileyebilen ve 
yalandan ilgilendiren ideolojik amaçlı 
eylemlerin, genellikle bu ilimizden orga
nize edildiği görülmektedir, önceki gö
rüşmelerde de belirtildiği üzere, bu ili
mizin, işçi ve öğrenci potansiyeli yönün
den yoğun olması, yerleşim biçiminin 
metropoliten şehir olma özelliğini taşı
ması, bu itibarla diğer bölgelerden intikal 
edecek militan kadrolara gizlenme imkâ
nı tanıması hususlarıyla birlikte, meyda
na gelen olaylar da göz önüne alındığın
da, İstanbul hassasiyeti olan bir il duru-
mundadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, yuka
rıda belirtilen değerlendirmeler doğrul
tusunda, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli, Van ve 
İstanbul illerimizde isürdürülmekte olan 
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olağanüstü halin bir dönem daha devam 
ettirilmesi hususunun uygun olacağı de
ğerlendirilmektedir. 

Görüşlerimizin destekleneceğini ümit 
ediyor, Yüce Meclise engin saygılar su
nuyorum. {ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Hasan Fehmi Güneş; bu
yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN 
FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüs
tü hal uygulamalarının dört ay daha uza
tılması görüşmelerinin bugün yapılması
na, biz ilkede karşıyız; şu nedenle kar
şıyız: Olağanüstü haline önümüzdeki 
iki. aylık uygulamaları içinde ne gibi 
iyileştirmeler sağlayacağını, ne gibi so
nuçlar alacağını, o noktadan sonra ye
niden olağanüstü halin devamına gerek 
olup olmayacağını bügünden< kestirmek 
mümkün değildir. Bu eğer, ben iki ay 
içinde de o bölgede 'bir iyileştirme ya
pamayacağım, bir çözüm bulamayaca
ğım anlamlına geliyorsa, bunu da yanlış 
buluyoruz^ Bunu, idarenin, hükümetin 
söylemesi doğru değildir ya da bu an
lama gelebilecek ıbir talepte bulunması 
doğru değildir. Zararı yok, iki ay daha 
uygulama devam ederdi, uygulamanın 
getireceği yeni ihtiyaçlar olup olmadığı 
görülürdü, o zaman toplanır gelirdik ve 
böyle, ülke bütünlüğümüze, ulusal bü
tünlüğümüze, toprak bütünlüğümüze 
yönelik ciddî ıbir sorunla ilgili dört ay
lık bir uzatma gerekiyor mu, gerekmi
yor mu onu konuşunduk. Zaten, uzat
ma için Anayasanın bize verdiği süre 
dört ay; «dört ayda bir gözden geçirin 
bunu» diyor. Şimdi biz, altı aylık bir 
dönem uzatmasını yapıyoruz. Bugünden 
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sonra iki aya yakın bir zamanımız var, 
sonra da bir dört ay, altı ay. Anayasa, 
bize 'bu Ikadar uzun 'bir süre için vatan
daşı olağanüstü hal uygulamasına tabi 
tutmak yetlkisi vermiyor. Biz, o yetki
mizi süre açısından bir anlamda aşıyo
ruz. Gerçi, içinde bulunduğumuz iki ay 
için, daha önceden alınmış kararımız 
vardı; ama, yine de, uygulama, özüne 
uygun değildir değerli arkadaşlarım. 

Böyle aceleye, böyle sıkışıklığa ge-
ıtirmeye gerek de yoktur. Bu görüşmenin 
bugün yapılacağı ile İlgili yazı grubumu
za 'bu sabah geldi. Böyle birkaç saat 
içinde 'bir bölge halikını, 9 il halkını il
gilendiren ve dört aylılk olağanüstü bir 
uygulama söz konusu olan bir konu, 
böyle aceleyle - tabirimi lütfen mazur gö
rün, beni affedin düdüklü tencerede 
hazırlanır gibi bu Yüce Meclisten çıka
rılmaz. Olağanüstü hal ciddî bir durum
dur ve Anayasanın ayrıca düzenlediği 
bir 'konudur. «O ikoşullar varsa ilan edin 
ve dört aydan da fazla ilan etmeyin, 
dört ayda 'bir gözden geçirin» diyor. 
'Demek'iki, acele le, altı aylık bir süre 
de olsa, falan tarihten geçerli de olsa 
bir Ikarar vermeden vazgeçmeliyiz. Böy
le bir alışkanlık, oluşmuşsa, Sayın Baş
kanımdan da diliyorum, 'bu, bundan 
sonraki uygulamalara örnek olmamalı
dır. Yanlışlar, zaman içinde birkaç kez 
uygulanarak doğru olamazlar H Yanlış, 
birkaç kez tekrarlansa da yanlıştır; on
dan vazgeçmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hal 
uygulamasının uzatılması görüşmelerinin 
yapıldığı 9 Mart 1988 gününden bu ya
na geçen süre içindeki gelişmeler, bi
zim olağanüstü hal uygulamalarına ba
kış açımızda da bir değişiklik yaratma
mıştır» Kaldı ki, 9 Marttan bugüne ka-
idar - 9 Nisan, 9 Mayıs - bugünkü tarih 

itibariyle 2 aydan biraz fazla bir süre 
geçmiştir. Bu kadar periyotlar içinde 
değil, Anayasanın öngördüğü periyot
lar içinde bunu konuşmalıyız. Bu süre 
İçindeki gelişmeler Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubunun olağanüstü hal uy
gulamalarına bakış açısından bir deği
şiklik yapmamış, bunu değiştirmemiş, 
aksine pekiştirmiştir. Biz, olağanüstü hal' 
uygulamalarının başarısızlığını ve bazı 
konulardalki geçersizliğini, yetersizliği
ni ileri sürmeye çalıştık. Bunu da soru
nun ciddiyetiyle mütenasip bir biçimde 
ortaya koymaya çalıştıik; ancak, bu süre 
içinde bölgede gözle görülür bir iyileş
me maalesef sağlanamamıştır. Soruna 
çözüm bulunduğu, yahut çözüm buluna
cağı umuduna ulaşılamadı, alksime, so
run büyüdü, azgınlaştı, yaygınlaştı. De
ğerli arkadaşlarım, yanlışlar da sürdürül
dü. Acı ve ikanlı olaylar yaşanmaya de
vam etti. O bölgede mayıs ayı içinde; 
bayram öncesinde, bayram sırasında ve1 

sonrasında, acı ve kanlı olaylar yaşandı. 
İçinde bulunduğumuz mayıs ayı içinde 
- eğer yanlış hesaplaımamışsam - en az 
dört ciddî, kanlı olay yaşandı. Buna 
bakarak, «o günden bugüne, bölgede ba
şarılı uygulamalar yapılmıştır, iyileşme 
olmuştur» denilemez; aksine, «uygula
maların yanlışlığı kanıtlanmıştır» dene
bilir. 

Gördüğümüz şudur: Olayların önü
ne geçilemiyor; bir ara görülen enerjik, 
atak tutum yeniden hantallaştırıldı. Ya
ni, olaydan önce önlem geliştirilip, ola
yın olmasına (karşı çıkılamıyor; eylem 
görülüyor, uygulamaya konuyor, ondan 
sonra üzerine güvenlik güçleri gidiyor. 
Bu, eylemden ve eylemciden geri kal
manın, yavaş davranmanın, hantal dav
ranmanın göstergesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde bir 
yöntem, önlemeden çok, olaydan sonra 
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mukabele yöntemi, hem olayları büyü
tür, hem kontrol altına alma olanağını 
kaybettirir. Oysaki, Sayın Balkan 
9.3.1988 -günü, bundan önceki olağan
üstü hal uygulamalarının konuşulduğu 
toplantıda yaptığı konuşmalarının bir 
yeninde şöyle söylemişlerdi: «örgütlerin, 
baharla birlikte, gerek yurt içinde, ge
rek yurt dışında sarsılan prestijlerini 
düzeltebilmek için büyük çapta eylem
lere tevessül etmeye çalışacakları ıdüşiü-
nülmektedir^ Önümüzdeki dönemde, ör
gütün bu yöredeki faaliyetlerini :artıra-
cağı, halkı sindirmek için savunmasız 
vatandaşları hedefleyeceği değerlendiril
mektedir.» Bu, ciddî bir öngörmedir; 
ama, bunun tedbirini almak gerekird'L 
Madem baharla birlikte eylem bekliyor
duk ve de savunmasız yerlerdeki İnsan
lara. yönelik eylemler bekliyorduk; ma
demki, örgüt prestijinin sarsıntı düşün
cesini istihbar etmiştik ve bunu gidere
cek bazı çalışmalar yapacağı değerlen
diriliyordu; önlemini almak gerekirdi. 
Türk halkını, her gün kurşuna dizilmiş 
insan nesiımleriyle, insan görüntüleriyle, 
haberleriyle daha uzun süre rahatsız ede
meyiz. 

Hükümetin, bu süre içinde de soru
na ve olaylara' 'balkısında bir berraklık 
oluşmadığı kanaatini taşıyoruz. Sorunun 
gerçek boyutlarıyla algılanmamasından 
doğan bir kararsızlık devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sorunu hafife 
almaya hakkımız yoktur; en çok da 
Hükümetin hakkı yoktur. Bunu, iki a.y 
önceden görüştürmek, aslında ıbir hafife 
almadır; 'buna hakkımız yok, o ayrı; 
ondan da öteye bu konuyu bir numa
ralı sorun, ülke bütünlüğüne, ulusal bü
tünlüğümüze yönelik sorun olarak ortaya 
getirip, eni boyu bütün siyasî partiler
le iberaber konuşup, buna bir çözüm 

üretmek, bir ulusal politika üretmek ve1 

öyle üzerine gitmek, öyle bunu önle
mek zorundayız. Adam vurarak, daha 
çok eylemci öldürerek, daha çok silah, 
daha çok araç vererek, sadece bunlar
la sorun çözülmez; bunlardan önce o 
Ibölgeye yönelik ulusal politikamızı, ulu
sal konsiep timizi, kavramımızı oluştur
malıyız. Bunu yapamadık, bu yapıla
madı, 

Şimdi onunla ilgili bir iki belge ya
hut bir - iki gösterge ortaya sunmak is
tiyorum: 

Bayram sırasındaki ıbir önemli olay
dan, bölgedeki bir önemli katliamdan 
sonra - ki, çok sayıda insan kurşuna 
dizilmiştir, çok sayıda çocuk öldürülmüş
tür - Sayın Başbakan, Sayın Cumhur
başkanıyla yaptığı görüşmeden çıkarken, 
bu konuda gazetecilerin sorularını şöyle 
yanıtlıyor: «Dikkat ederseniz, bu eylem
lerin yapıldığı yerler, umumiyetle, mü
dafaası hemen hemen çok zor olan, im
kânsız gibi olan çok ufak mezralar
dır.» 

Mlsakumillî ile çizilmiş sınırların için
de hiçbir vatan toprağının müdafaası 
imkânsız olamaz... CSHP sıralarındain al
kışlar) ve ide bunu bir Başbakan söyle
mez. Mezradaki insanın müdafaası im
kânsız ve zor olamaz. Ankara'da yaşa
yan, İstanbul'da yaşayan, İzmir'de ya
şayan, 'büyük şehirlerin herhangi birin
de yaşayan bir insan kadar, mezrada ya
şayan bir insanın da müdafaasını bu 
devlet üstlenmiştir; bir tek kişi de olsa 
üstlenmiştir. «Onun müdafaası zor, ora
ya geliyorlar eylem yapıyorlar» dene
mez, bu olmaz; bu, örgüte de hedef gös-
termiektir. Yani, bu «Ben küçük mez
raları doğru dürüst savunmuyorum, sa
vunamıyorum, loralar senin için uygun
dur; ama daha büyük yerleşim yerlerin
de yapamazsın» demektir. 
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Yine devam ediyor; «Köyler, benim 
korumam altında, koruyucuların koru
ması altında; yani, köyleri koruyucular 
koruyor, oralara gelemiyorlar, oralarda 
önemli sayıda koruyucu var gelemiyor
lar^ Bütün yaptıkları, işte ıbu şekilde mü
dafaasız 'bazı vatandaşları öldürmektir. 
Ne ısebeple yaptıklarını bilmiyorum, araş
tırılıyor.» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başba
kan, müdafaasız bazı vatandaşların 'bu
lunduğunu söylem'emelidir. Hiç kimse 
kendi kendisini müdafaa etmıiyor, ibiz de 
etmiyoruz, bizi devletimiz savunuyor, 
bizim güvenliğimizi devletimiz sağlıyor. 
Oradaki insanlar için de bu geçerlidir. 
«Müdafaasız bazı vatandaşlara saldırı
lıyor, 'bunlar öldürülüyor» şeklinde bir 
söz söylenemez, söylenmemelidir. Az ön
ce de 'belirttiğim çok dikkat çekici bir 
söz var: «Ne sebeple yaptıklarını bilmi
yorum, araştırılıyor» diyor Sayın Baş
bakan. O bölgede on yılı aşkın bir sü
redir sıkıyönetim var, uzunca bir süre
dir de olağanüstü hal uygulaması var, 
eylemler devam ediyor, Sayın Bakan çı
kıyor oradaki eylem sayısını, ölü sayı
şım bildiriyor - ki bunlar büyük ve cid
dî sayılardır, hafife talanlayız - ama 
Sayın Başbakan da, «Bunları ne sebep
le yaptıklarım bilmiyorum» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, kim bilecek bu
nu, herhalde gece ıbekçisi bilmeyecek. 
•Bunu bileceksiniz. Yani, ne sebeple yap
tığım bilmek zorundadır ki, ona göre 
ciddî bir bakış açısı geliştirmek duru
mundadır, ona göre bir yaklaşım geliş
tirme durumundadır. Niçin yapıyorlar, 
oradakiler ne istiyorlar? 

Aynı konuşmanın bir başka yerin
de - ki, bana göre çok şanssız bir ko
nuşma ve televizyonda dinlediğimiz za
man inanılmaz bir şeydi - İse, «Ancak 

geceleri gelip eylem yapabiliyorlar» di
yor ve bir de «Bu onlara şan, şeref ge
tirmez» diyor. Terör eylemi hele bölücü 
amaçlıysa, ulusal bütünlüğe, toprak bü
tünlüğüne yönelikse, kimseye hiçbir şe
kilde şan ve şeref getirmez» şeklinde bir 
tabir kullanılmamalıydı. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şunun 
için söylüyorum; Hükümetimizin bölge
deki olayların nedeni konusunda, eylem 
türleri konusunda net, açık bir çerçeve 
çizemediği görülmektedir. Bürokrasıidie, 
kuşkusuz bunun uzmanları var, bunu 
bilen insanlar var tabiî, Bunlar oradaki 
eylemleri çok iyi analiz edebilirler, ça
relerini, çözümlerini ortaya koyabilirler 
ve Başbakan da, «Biliyorum, şunun için 
yapıyorlar; geceleri yapıyorlar, gece hâ
kimiyetim yoksa, onu bundan sonra oluş
turacağım; mezralarda hâkimiyetimiz 
zayıfsa, onu tamamlayacağım; müdafaa
sız hiç kimse, müdafaasız tek bir karış 
yer kalmayacak» demelidir; bunu demek 
zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hal 
bölgesindeki insanlarımız iki şiddet ara
sında kalmışlardır, iki şiddet arasında 
bunalmışlardır ve o bölgeden göçe baş
lamışlardır. Eğer, o bölgeden göç etme
leri gerçekten isteniyor ve buna yol açıl
mak düşünülüyorsa, ayrı bir olay, onu 
da tartışmalıyız; ama o bölgedeki insan 
çaresizliğinden dolayı, güven duygusu 
bulamamasından dolayı, korkudan kur
tulamamasından dolayı baba ocağını, 
yurdunu yuvasını terk edip yad ellere 
gitmeyi göze alıyorsa - ki bir insan için 
doğduğu, büyüdüğü ocağını, evini, yur
dunu, tarlasını terk edip /başka yere git
mek çok zor bir iştir - onları bu korku 
duygusundan arındırmak zorundayız. 

Değerli larkadaşlarım, bu konuda da 
ben, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
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Sözcüsü olarak grubumun düşüncesini 
ifade etmek istiyorum ki, Hükümetimiz 
ciddî iilerlemeler kaydedememiştir. O 
(bölgede e'n kısa zamanda kanlı katliam
ları ve olayları durdurmak zorunlulu
ğu vardır. O bölgede insanına korkudan 
kurtulma imkânı sağlanmalıdır. Yok
sa, 12 Eylül öncesini hatırlatarak birta
kım övünmeler yapmak hakkı yitir ilebi
lir. Korkarım İki, o bölge halkı şimdi
den 12 Eylül öncesini arar hale gelmiştir 
ya da üzeredir. Bu tehlikeli, hepimizi 
ciddî düışündürmiesi gereken bir durum
dur. 

Değerli arkadaşlarıım, dış ülkelerden 
destekli itoazı örgütlerin bu eylemleri uy
guladığı ileri sürülmektedir. Eğer, doğ
ruysa ve buna inanııyorsak, 'Hükümeti
mizin ıbu konuda elinde ciddî istihba
ratlar varsa - ki olmadan söylenmez 
bunlar - bunu üzeninden atlayıp geçme
yelim, o bölgelerdeki eylemlerin ortağı 
olan devletlerle ikili ilişkilerimiz var; o 
ikili ilişkilierimizin hemen hepsinde, her 
şeyden önce, mal alıp mal satmadan ön
ce, ticaretten önce, ihracattan önce, ge
lecek dövizden önce ıbizim ülkemize yö
nelik terörist oluşumlara yataklık edil
memesi ya da - Bu karşılıklı olabilir -
her iki ulusun karşı ülkenin aleyhine 
oluşumlara müsaade etmemesi gibi ko
şulları resmî görüşmelerde ortaya getir
meliyiz. Bunu Mecliste söyleyip, resmî 
açMamalarda mazleret olarak ileri sü
rüp, sonra dış ilişfcÜerimizde yok sayar
sak değerli arkadaşlarını, kendi kendi
mizi de yalanlamış oluruz. Bunu ciddî 
düşünmeliyıiz ve buna görüşmelerimizde 
yer vermeliyiz. Blir ülkeden yaptığımız 
elış - veriş çok kârlı olabilir; ama o ül
keler bizim ülkemize yönelik, bizim top
rak bütünlüğümüze yönelik, ulusal var
lığımıza yönelik oluşumlara yataklık edi
yorlarsa, finansman sağlıyorlarsa, kaynak 

sağlıyorlarsa, silah yardımı yapıyorlar
sa, eğitim imkânları veriyorlarsa, onla
rın örgütlerine merkezler açtırıyorlarsa, 
onları resmen tanıyorlarsa, onlar bizim 
dostumuz olamaz. Bunu ön plana çıkar
malıyız. Şimdi bazı devletler resmî rapor
larında değişik bir ağız kullanmaya baş
ladılar, o bölgedeki eylemcilerle bölge 
halkını ayrı ayrı mütalaa etme yönünde 
yeni bir iddia ileri sürmeye başladılar. 

Değerli ^arkadaşlarım, bölgedeki so
runun etnik bir sorun olduğunu ileri sür
mek isteyen görüşe haklılık verecek yan
lışlıkları devam ettirirsek, içeride de dı
şarıda da, özellikle dışarıda çok başımı
zı ağrıtırlar. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, toparla
yınız efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Hayhay efendim. 

Sayın miMetvekilIleri, konuşmamın bir 
yerinde arz ettiğim gibi, o bölgenin hal
kı on yıldan fazla sıkıyönetim altında 
yaşamıştır, uzunca ihir dönem de olağan
üstü hal rejimi içerisindedir. Bunlar ge
çici nitelikli yönetimlerdir. Ana özellik
leri geçicidir, krizle sınırlıdır. Halbuki, 
bu süre kalıcı hale getirilmiştir. Bölge 
halkının demokratik katılımıyla, acil bir 
çözüm aramadan, bu tür, uygulamalar-
la çözüm bulunamayacağı, bu on yıldan 
fazla süre içerisinde de kanıtlanmıştır. Bu 
nedenle ibiz, daha önce de ifade ettiği
miz gibi olumlu oy kullanamayacağrz. 

Sözlerimi bitirirken, o bölgedeki olay
larda şjehlit olan güvenlik görevlilerimizi 
ve ölen vatandaşlarımızı saygıyla anıyo
rum. 

Teşekkür ©derim. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA İSMAİL 
KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ülkemizin 9 ilinde 
olağanüstü halin devam ettirilmesi hu
susundaki Başbakanlık tezkeresi üzerin
de Doğru Yol Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Bu vesileyle bayramı
nızı (tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. 
(DYP şuralarından alkışlar) 

Değerli miletvdcilleri, bayram olma
sına nağmen, bayramdan çok kısa süre 
önce ve bayramı günlerinde Güneydoğu
da yine güvenlik mensuplarımızdan, va
tandaşlarımızdan şehit olanlar olmuştur. 
Ölenlere rahmet diliyor, yakınlarına baş
sağlığı dilciklerimizi; iletiyorum. Ancak, 
burada, her dört 'ayda yüzlerce vatanda
şımızın ölmesi ve ona yakın da güven
lik kuvvetleri mensubumuzun şehit ol
ması dolayısıyla, yalnızca taziyet dilek
lerimizi ifade edeceksek, gelecekteki 
üzüntülerimi de şimdiden huzurunuzda 
belirtmek istiyorum. Ümit ediyorum ki, 
olağanüstü halin uzatılması kararları son 
bulsun, o bölgede yaşayan insanlarımı
zın bumu kanamasın ve ne görevlimiz, 
ne de vatandaşımız şehit olsun. Ancak, 
iktidarın meseleye bakış açısı, dış poli
tikada olduğu gibi, Güneydoğu mesele -
İlerinde de bu hâdiselere son veremedi
ğinin aczini ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, ben olaya, Sa
yın Balkanın 'baktığı gibi bakmıyorum. 
Partimiz, 1980 yılından bu yana Güney
doğuda olan olayların, anarşi ve terör 
olayları olmadığını, eşkiya olayı olmadı
ğını söyleyerek geliyor. 1980 yılından ön
ce de böyle olduğunu söyledik. Maale
sef, iktidar partisi, zaman içerisinde, 1980 
yılından önceki olayları istismar etmiştir 
ve şu anda da istismar ettiği olayın, ba
şına bela olduğu günleri yaşamanın 
üzüntüsünü çekmektedir. 
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Mesele, millî ibir meseledir. Bu me
seleye 'bir anarşi ve terör ya da eşkiya 
olayı gözüyle baktığınız takdirde, yine 
dört ay sonra burada, bu Yüce1 Mecli
sin huzuruna olağanüstü halin uzatılma
sı konusunu getirmek mecburiyetinde ka
lacaksınız. Onun için, gerek dış politi
kayı yeniden gözden geçirmediğiniz 
müddetçe; yani, o bölgedeki komşu olan 
devletlerin politikalarını gözden geçir
mediğiniz müddetçe ve gerekse bugün 
Davos ruhunu yeniden canlandırmak 
üzerle Atina'ya giden Sayın Dışişleri Ba
kanının önünde patlayan bombaların al
tında yatan düşünceyi incelemediğiniz 
müddetçe, bu hâdisele're kalıcı çözüm 
bulmanız mümkün değildir. 

Bunlar dış kaynaklardır. Bu olaylar, 
Atina • kaynaklıdır, Rum kaynaklıdır, Er-

, meni kaynaklıdır. Dört ay önce de bu
radan konuşurken aynı şeyleri söyledik. 
Millî birliğimizi bozmak, devletimizi yık
mak ve rejimi değiştirmek için, komünist 
düşünceye sahip vatan hainlerinin ve 
onlarla elbirliği yapmış yabancı unsurla
rın 1980 yılından önce yüklendikleri bü
tün vatan sathındaki hareketleri ne ise, 
bugün Güneydoğu'daki had'seler de bu
nun aynısıdır. O gün, yani 11 eylülden 
önce hadiselere bu nazarla bakılmadığı, 
görevliler istenen bu şekildeki tedbirleri 
anında almadıkları için dediğimiz noktaya 
gelinmiştir. 

Diyoruz ki, 1980 yılından önceki anar
şi ve teröırü, hiçbir şekilde, herhangi biır 
iktidara ve şahsa fatura etmeye kimsenin 
hakkı yoktur; bu millî bir meseledir. 0 
gün, 11 eylülden önce yakalanan anarşist 
ve teröristler bırakılmış, fakat 12 Eylül 
sabahı aynı şahıslar toplanmış ve cezaev
lerine konulmuş, hatta onlar bugün mah
kûm edilmişlerdir. Onun için, meseleyi, 
millî bir mesele hailinde görmeliyiz. 1980 
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yılından önceki hadiseleri de istismar et
meden, Güneydoğu hadiselerini, millî bir 
mesele olduğu görüşü açısından değerlen
dirmemiz lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, bayram müna
sebetiyle gitmiş olduğum Erzurum Vila
yetinde, 1983 yıllında vuku butlan deprem
den sonra yine aynı noktalarda; yani, Ho
rasan, Pasinler ve Narman ilçeleri kuşa
ğında deprem hadisesi olmuştur. Bayra
mın birinci günü saat 15.00 ve 20,00 su
larında meydana gelen bu üzücü olaydan 
sonra dört köyde yapmış olduğumuz in
celemeler sonucunda, devletimizin elinin 
deprem felaketline maruz kalan bu vatan
daşlarımıza maalesef uzanamamış oldu
ğunu gördük. 

1983 yılında vuku bulan depremden 
sonra yöre köyleri az, hasarlı, orta hasarlı 
ve çok hasarlı denmek suretiyle üçe ay
rılmış; biricisini vatandaşlarımızın evleri 
yapılmış, birkısım vatandaşımız da, çat
lak duvarlarına rağmen aynı binalarda 
ikamete mecbur edilmişlerdir. 

Değeriıi arkadaşlarını, şu son deprem 
felaketinde gördüğüm bir hadise çok üzü
cüydü. 1983 yılında, çatlak duvarlarına 
rağmen evlerine «Orta hasarlı» denmek 
suretiyle yardım yapılmayan vatandaşla
rımızın evleri son depremde başlarına yı
kılmış ve bayram gecelerini sokaklarda, 
okullarda geçiırmiişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bayram ol
masına rağmen, devletin 24 saat görevde 
olması lazımdır; ama, devlet tatildeydi. 
Bu yüzden, gerek bürokratlar ve gerekse 
sayın bakanlar meseleye belki de muttali 
olamamışlar veya olay kendilerime intikal 
ettirilememiştir. Depremin meydana gel
diği bölgedeki insanlarımızın yaralarının, 
çok acilen, devlet tarafından sarılması 
en büyük arzumuzdur. 

Deprem felaketine maruz kalmasına 
rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası tarafından daha önce verilmiş olan 
kredililerin bugün, faizleriyle beraber ic
ra en tahsil edilmesi yoluna gidilmliş ve 
hatta 3 milyon liraya mal edilen konutlar, 
vatandaşlarımıza 4,5 milyon liradan borç
landırılmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Köse, size, bu ko
nuları dile getirmek için gündem dışı bir 
konuşma imkânı tanırım; ama, şiımdi lüt
fen konuya dönelim efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Her 
yıl çikolata ikram edilmek suretiyle ge
çen Şeker Bayramı da, - bu son bayram
da - fükaralaşan vatandaşımız tarafın
dan maalesef akide şekeri ikram etmek 
suretiyle geçirilmiş, vatandaşımız, maale
sef, artık çikolataya hasret kalma • duru
muna gelmiştir. Doğu ve Güneydoğuda
ki vatandaşımız, gerek maddî, gerekse 
manevî yönden, Ramazan Bayramını mut
luluk içerisinde geçirememiştir. Bayram 
süresince karnını doyuracak gıda mad
delerini temin etmekten de uzak kalmış
tır. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu 
Anadoludaki olayların bir an önce ön
lenmesi bakımından düşüncemiz, sınır 
bölgelerinde görevin jandarmadan alına
rak bir an önce, Türk Silahlı Kuvvetle
rine devredilmesidir. Bu devrin çok aci
len yerine getirilmesi, Güneydoğudaki 
olayları az da olsa önlemeye yetecektir. 

Vatandaş, PKK korkusunu üzerinden 
atmalı, bayrağı ve vatanı için şehit ol
mayı göze alan ve her an korku içeri
sinde bulunan bu insanlarımızın yürekle
rini ferahlatıcı tedbirler alınmalıdır. 

Ekonomik yönden, Güneydoğu Ana
dolu Projesi (GAP) bütün proejlerin 
önünde yine öncülüğünü devam ettirmeli 
ve Devletimizin imkânları bu projenin 
gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu da, sınır ille
rimizde, özellikle Güneydoğu Anadolu 
bölgemizde vatandaşımızı, yabancı radyo 
ve televizyonların bölücü ve tahrik edi
ci,, fevkalade rahatsız edici yayınların
dan kurtarmak için, millî ve manevî de
ğerlere ağırlık veren yayınlarla program
lar yapmalıdır. TRT'nin programlan, îs-
tanbul, Ankara yayın saatlerine göre de
ğil, o bölgede yaşayan insanımızın çalış
ma ve dinlenme saatleri göz önünde bu
lundurularak yayınlanmalıdır. 

Doğru Yol Partisi olarak, Devletimi
zin bekası, milletimizin refah ve mutlu
luğu için alınacak her türlü tedbirin ve 
kararın yanındayız ve bu düşüncede ol
duğumuzun gereğini, bugüne kadar yap
tığımız konuşmalarımızla ve alınan ted
birlerle yerine getirmiş bulunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, ancak, iki ay 
önceden getirilen böyle bir teklifin kar
şısındayız. Memleketimizin millî bir me
selesi olduğunu söylediğimiz bu mesele 
hakkındaki bu teklifin, iki ay sonra Yü
ce Meclisi toplamak suretiyle yeniden 
gözcen geçirilmesinin ve üzerinde konu
şulduktan sonra bu kararların alınması
nın icap ettiği düşüncesindeyiz. Eğer 
icap ediyor ise, iki ay sonra yapılacak 
olan toplantıda, partimiz bu konu üzerin
de müspet oy kullanabilirdi; ancak ikti
dar partisinin kendi düşüncesine göre ve 
tabiî nerede ve ne zaman tatillerini ge
çireceklerinin programları kendileri ta
rafından bilindiği için, böyle çok önemli 
bir meseleyi iki ay önceden Meclisin hu
zuruna getirmişlerdir; bu bakımdan, bu 
teklifin iki ay önceden getirilmesine kar
şı olduğumuzu söylüyoruz. 

Devletimizin, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde almış olduğu kararlardan, o 
bölgede yaşayan insanlarımızın zarar 

görmemesi, rencide olmaması gerekir ve 
Devletin, bu vatandaşlarımız üzerinde 
herhangi bir rahatsız edici faaliyeti de 
bulunmamalıdır. Zaten, o bölgedeki in
sanımız, yeteri kadar korku içerisinde 
yaşamaktadır. 

Devleti yıkmak için toprağın üzerin
den gelerek, millî bünyeyi parçalamak 
için sınırlardan girerek vatandaşlarımızı 
öldüımeye çalışanların yanında, bu hain 
düşünce sahiplerinin yanında, bir de bu 
düşünceye paralel olup da daha önce 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca mah
kûm olanların cezaevlerinde kanal kaz
mak suretiyle firar ettiklerine ve kaçtık
larına da şahit oluyoruz. Gerek toprak 
üzerinden gelmek suretiyle bu zararlı 
faaliyetlerde bulunanların, gerekse ceza
evlerinin altlarını kazmak suretiyle hain-
ane düşünce sahiplerinin bu faaliyetleri
nin bir an önce durdurulmasını ve gerek
li tedbirin alınmasını arzu ediyoruz. 

Metristeki olaydan sonra, bir başka 
cezaevinde de kanal olayının ortaya çık
ması yine, hükümetin bu konularda ye
teri kadar hassasiyetle tedbir almadığının 
ikinci bir örneğini ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin ya
pamadığı ve yapmamış olmasından do
layı da acze düşmesi sonucunda, anarşi 
ve terör hareketlerinin devamı, cezaevle
rinden kaçma olaylarının devamı yüce 
Devletimizi zafiyete uğratır. Bu bakım
dan müdahale etmek ve iktidarı tenkit 
etmek, Doğru Yol Partisi olarak, hakkı
mızdır. 

Muhterem milletvekilleri, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde vatandaşımızın hu
zur ve refahının temini için ve millî bir
lik ve bütünlüğümüzün devamı için alı
nacak her türlü kararın yanında olduğu
muzu ifade ettim; ancak, iki ay önceden 
getirı'diği için, bu teklifin karşısında ol-
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duğumuzu beyan ediyor, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
KÖSır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Galip Demirel; 'buyurun.; (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GALİP 
DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, 
Yüce Mecllisıln değerli üyeleri; olağanüs
tü hal uygulamasının dokuz ilimizde dört 
ay daha uzatılması konusu ile ilgili ola
rak Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Heyetimizi saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

Bin yıllık Türk tarihinle şöyle bir 'bak
tığımızda, ne zaman ülkemiz şartlarında 
birtakım gerilemeler meydana gelmiş, o 
zaman, özellikle duştan kaynaklanan bir
takım olaylar, devleti yıpratmak için, pu
sudan çıkmış ve harekete geçmiştir. Ne 
zaman ki, Türk Devleti, kendi imkânla
rıyla kalkınma yoluna girmliş, bunu En
gelleyebilmek için, içten ve dıştan birta
kım olaylar yaratılması cihetine gidilmiş 
ve bu yolda, her bakımdan onlara destek 
olan dış merciler de bulunabilmiş tir. 

Biliyorsunuz, «güneydoğudaki olaylar» 
dediğimiz olaylar, ,15 Ağustos 1984'te 
Eruh'ta bir cezaevinin basılıp camiin ho-
pörtörinden halka terör nutukları atıl
ması suretiyle başlamış ve bugüne kadar 
devam edip gelmiştir. 

'Vatanın ve milletin bölünmez bütün
lüğüne, milletimizin fertleri olarak, tek 
tek, gönülden İnanıyoruz, inanıyoruz ki, 
bu inancı, vatandaşlarımızın tek tek tü
mü paylaşmaktadır. 

Devlet olarak, Hükümet olarak, o gün
lerde birbiri arkasından başlayan bu tür 
terör olaylarını başlangıçta klasik 'ted

birlerle çözümlemeye çalışmıştık; ancak, 
gördük ki, kllaslik tedbirlerle mücadele bel
li bir noktadan öteye gitmeyecektir. Onun 
içindir ki, Hükümetimiz, terörle müca
delede, anarşi ile mücadelede yeni yön
temler bulunması (gerektiğine karar ver
miş ve o günden bu yana aldığı tedbir
lerle, bugün, Güneydoğu Anadoluda, te
röristler, ancak, savunmasız, biçare, be
bek, çocuk, kadım ve yaşlıları öldürmek 
suretiyle, aklınca onları hürriyetlerine 
kavuşturacağım iddiasıyla cinayetler işile-
ımek suretiyle, vurkaç suretiyle eylemler 
yapma yoluna düşmüşlerdir. 

1984 yılına girdiğimizde, hemen he
men, Türkiye'nin bütün illerinde sıkıyö
netim mevcuttu. Kademeli olarak, bütün 
illerimizden sıkıyönetim kaldırılmış ve 
Anayasamızla getirilmiş olan olağanüstü 
hal uygulaması 'güneydoğu illerimizde 
başlatılmış ve bugün sadece güneydoğu
da 8 ilimizde, bir de İstanbul İlinde uy
gulamaya devam edilmektedir. 

Emniyet ve jandarma teşkilatımızda, 
özellikle istihbarata büyük önem verilmiş 
ve bu konuda büyük mesafeler kat edil
miştir. Terörle mücadelede, anarşist ve 
teröristin uyguladığı metotları yakından 
bilen, onlarla mücadele edebilecek güçte 
ve kapasitede elemanlar yetiştirme yoluna 
gidilmiştir. Gerek polis ve gerekse jan
darma teşkilatında yetiştirilmiş olan özel 
harekât timleri bu düşüncenin sonucu
dur. Yetiştirilmiş olan bu timler, güney
doğuda büyük başarılar •göstermişlerdir. 

Sayın .muhalefet sözcüleri, «Efendim, 
bugüne kadar her dört ayda bir olağan
üstü hal süresini uzatmaktayız; ancak, 
Hükümet, ne olayların cinsini, rengirtli, 
şeklini belMeyebiılmiş; ne de bunların ke
sin çözüme kavuşturma yo'Uarunı bula
bilmişlerdir» dediler. Halbuki, yanılıyor
lar; bugüne kadar bu konuda alınan me-
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safe gerçekten başarılıdır ve giderek, bu 
bölgade, terör olayları tamamen kökün
den kazınacak; Türk Devletimin, Türk 
Milletinin buma gücü yetecektir, buna 
kesinlikle inanıyoruz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

«Toplu katliam» dedikleri, köşede bu
cakta, savunmasız bebek ve çocukları si
lahla taramak suretiyle öldürmeleri ise, 
insanlık dışıma çıkmış herkesin yapabile
ceği bir şeydir. 

Hatırlarsınız, ilk terör hareketleri 
başladığı zaman, o bölgedeki savunma
sız insanlara karşı değil, bilakis güven
lik güçlerine karşı bütün güçleriyle ta
arruza geçmişlerdi ve bugün bu güçleri 
tamamen tükenmiştir. 

Güvenlik güçleri, bölgedeki operas
yonlarını sürdürürken, bölge halkından 
bir kişinin dahi burnunun kanamaması 
içlin her türlü tedbiri almıştır ve almaya 
'devam edecektir. 

Şunu iftiharla ve gururla belirtmeli
yim ki, olayların başlangıcından bugüne 
kadar, bölge halkı, vatanına, milletine 
bağlı olmaktan öte hiçbir harekete katıl
mamıştır. 

Devlet, Hükümet, olayları emine bo
yuna incelemekte, teşhisini koymakta ve 
bu teşhis üzerine de, gerekli operasyon
lara girmekte ve başarıya ulaşmaktadır. 

Geçen yıl o bölgede ihdas edilen Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği ve Jandarma 
Bölge Kouutanlığı, gerçekten başarılı ope
rasyonlar yapmışlardır ve yapmaya de
vam etmektedirler. 

Devlet, her türlü tedbiri almak sure
tiyle bu ülkede yaşayan bütün vatandaş
ların huzur ve güven içinde yaşamalarını 
sağlama azminde olup, bunu da mutlaka 
başaracaktır. 

Olağanüstü halkı dört ay daha uza
tılması düşüncesinin, iki ay öncesinden 

karara bağlanması konusunda ise, bölge
de alman tedbirlerin devamlılığını sağla
mak ve sonuca ulaşmak çalışmaları plan
lanmış olarak ortada iken, bütün bu gö
rünüşe nağmen, biz liki ay daha 'bekleye
lim, ondan sonra karar alalım demek de 
mantığa uiyan bir karar olmasa gerek
tir. 

Hükümetimiz, her türlü imkânları, gü
neydoğudaki Olağanüstü Hal Bölge Vali
liği emrine vermiştir, vermeye devam ede
cektir. Bunların etkisi de ' görülmüştür. 
Ben inanıyorum ki, Hükümetimiz, aldığı 
tedbirlerle, 'güvenlik güçlerimizin başarı
sını kolaylaştıracak ve güneydoğudaki te
rör olayları inşallah sona erecektir. 

Bu bölgede şehit olan tüm güvenlik 
güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah' 
tan rahmet, 'yakınlarıma başsağlığı diliyo
ruz. 

Olağanüstü halin dört ay daha 'uzatıl
ması lehinde karar vereceğimizi belirti
yor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın Fuat Atalay, bu
yurun. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; sanıyo
rum, önce, Türkiye Büyük Millet Mecli-
nin bu çatısı altında netleştirmemiz ge
reken bazı konular vardır. 

Değerli milletvekilleri, eğer çağdaş bir 
toplumun gereklerine inanıyorsak, sosyal 
hukuk devletinin gereklerine inanıyorsak, 
hu konudaki kriterlerlimiz net olmalıdır, 
evrensel boyutta olmalıdır, Türkiye Oum-
hruiyeti sınırları içerisinde, vatanın bir
liği ve bütünlüğü konusunda kimsenin 
farklı bir düşüncesi yoktur. Burada, mu
halefet olarak eğer siyasal iktidarın uy
gulamaları eleştiriliyorsa, yegâne kriter, 
insan haklan konusundaki lihMerdiir. Ne
deni ne olursa olsun, bir bölgede yıtlar-
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dır süregelen sorunların yanlış teşhisler
den dolayı çözümlenememiş olmasıdır, 
bu bölgede yaşayan milyonlarca insanın 
huzur ve güvene kavuşmamış olmasıdır. 

Devlet, elbette siyasal amaçlan çer
çevesinde, istihbarat örgütlerini oluştura-
rabilir. Çağdaş (insanların, dünyanın her 
yerinde- insanlığın gereği olarak- 'birey
sel teröre ve toplu teröre karşı olmaları 
gerekir; ama, bugün birkısım siyasal ik
tidarların bölgeye bakışma dikkat edildi
ğinde, sorunların çözümüne sürekli ola
nak polisiye tedbirlerle gidildiği görül
mektedir. 

'Parlamenter demokrasiye geçildiği id
dia edilen 1988 Türkiyesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinim, olağanüstü ha
lin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezke
resini, yine çağdaş hukuk devleti çerçeve
si dışında incelediği görülmektedir. 

Anayasadaki mevcut geçici maddele
re bakıldığında, Millî Güvenlik Kurulu
nun görev ve yetkilerinin açıklanmış ol
duğu görülecektir. 12 Eylül darbesiyle 
beraber Millî Güvenlik Konseyi üyesi sı
fatını alan bazı şahsiyetler, yine Anaya
sadaki geçici madde çerçevesinde, Cum
hurbaşkanlığı Konseyi; Üyeliği sıfatını 
almışlardır; ama, görülmektedir ki, ha
len, Türkiye Büyük Millet Meclisi be
lirli emrivakilerle karşı karşıya gelmek
tedir. Her ne kadar Anayasanın 118 inci 
maddesinde, Millî Güvenlik Kurulunun 
görüşmelerine, uygun bulunduğu takdir
de ilgili bakan ve diğer İlgililerim çağrıl
ması söz ikonusu olabilirse de, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde olağan
üstü halin uzatımıyla ilgili tasarının gö
rüşüldüğü Millî Güvenlik Kurulunda, yi
ne Türkiye'deki ara dönem yetkilerinin 
etkin olduğu görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, bu Baş
bakanlık tezkeresiyle 11 ilde -mücavir il

lerle 'beraber- olağanüstü hal: uzatılmak 
istenmektedir. Hükümete sormak isteriz; 
altına imza koyduğumuz Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde de gayet açıkça 
belirtildiği gibi, olağanüstü dönemim en 
önemli özelliklerinden bir tanesi, ge
çici olmasıdır. Bugün, Güneydoğu Ana
da! uya baktığınızda, yıllardır, bu bölge 
sıkıyönetimlerle idare edilmiş, yıllılardır, 
olağanüstü idarelerle idare edilmiştir. 
1978'li yıllardan beri, bölgede, on yıla ya
kın, sürekli olarak sıkıyönetim ve ola
ğanüstü hal vardır. 

Bu bölgede yaşayan insanların ciddî 
sorunları vardır. Bunlara gerçekçi bir çö
züm koyamadığımız sürece, gerçeklere 
gözlerimizi kapayıp, kulaklarımızı tıka
dığımız sürece, sorunlar sürecektir değerli 
mi'ltetvekilleri. Elbette, Türkiye Cumhu
riyetinin bağumslızlığını ve 'birliğimi koru
ma konusundaki görev ve bunun ileriye 
açılmasındaki görev, Türkiye Büyük Mil
let Meclisim indir, bu konudaki çözümleri 
üretmek ide yine bu yüce kurulun göre
vidir; ama, bunları yaparken, eğer çağdaş 
olmanın gereklerini askıya alabiliyorsak, 
bu bölgede insan hakları uygulaması ko
nusunda ciddî yanlışlıklar içerisine giri
yorsak, meseleyi çözmekte yakınlaşma 
emarelerin i gösteremeyiz, 

Değerli milletvekilleri, çağdaş olma
nın gereği, çifte standartlara karşı tavır 
koymaktır. Anayasanın 5 inci maddesi, 
devletin asli görevlerini sıralamıştır; bun
ların arasında, toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak devletin aslî göre
vidir. 

Bugün, bölgenin bir milletvekili ola
rak, siyasal iktidara söylemek istiyorum; 
Türkiye'nin toprak bütünlüğü içerisinde 
-bölgemizdeki vatandaşlar da söylemek
tedirler- Trakya'da, Batı Anadoluda, Ku
zeydoğu Anadoiluda, Anayasanın 5 inci 
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maddesindeki devletin görevleri hangi or
ganlarla sağlanıyorsa, Güneydoğu Anıa-
doluda veya ülkenin başka bir bölgesin
de de aynı organlarla sağlanmalıdır. Ko
ruculuk müessesesinin bir çözüm olmadı
ğını, aylardır, Sosyal demokrat Halikçı 
Parti olarak, kamuoyuna ve siyasal 'ikti
dara anlatıyoruz. 

Koruculuğun bölge halkına bir iş im
kânı açtığı iddiası, ayakta sallanan gerçek 
dışı bdır iddiadır. Koruculuk yöntemiyle, 
zaten belirli 'bölgelerde geri olan ilişkiler 
olumsuz olarak gelıişmekte ve .insanlar 
'birbirine kırdırıl'maktadır. Eğer, siyasal 
iktidar bu bölgede koruculukla huzur ve 
güvenin sağlanacağımla inanıyorsa -ki, o 
kanaattedir- bu konudaki kolluk kuvveti 
görevlileri haklı olarak belirli bir yargı 
içerisine girmektedirler. Onlara göre, 
devletin birliğini, beraberliğini, Anayasa
nın teminatı altındaki diğer şartları sağ
lamanın yegâne yolu da bu olabilir. Bu 
anlamda, kırsal bölgede koruculuğun ge
liştirilmesi konusunda belirli köylerin, be
lirli bölgelerin korunması konusunda ko
ruculuk müessesesinin geliştiirilımesii gerek
tiği inancı içerisinde olabilirler, Nitekim, 
bu düşüncelerle koruculuğun gelişmediği 
bölgelere değişlik gözle bakabilirler. Ni
tekim, değerli milletvekilleri, gelişmeler 
bunu göstermektedir. 

Koruculuk görevini kabul etmeyen be
lirli bölgelerde, Sayın Bakanın, Bölge 
Valisinin açıklamalarıma rağmen, zaman 
zaman zorlamalar olmuş, vatandaş bun
dan endişe duymuştur. Koruculuğu kabul 
etmeyen kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti
nin amaçlarına ters tutum içerisinde ol
duğu izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Önce 
bunum silinmesi gerekmektedir. Bugün, sa
yıları önemli bir miktarı bulan vatandaş
lar kıskaç altında kalmışlardır. Bir taraf
tan terör örgütlerıinlin tehdidi, diğer ta-
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raftan siyasal iktidarın bu konudaki yanr 
lış uygulamaları altında ne yapacaklarını 
şaşırmışlar ve bölgeden göç olayları sü
rekli olarak sürmüştür. 

Devletin kolluk kuvvetlerine, istihba
rat çerçevesinde bilgi verme konusunda 
zorlamalar, insan hakları uygulamalarını 
aşmıştır. Bu anlamda, kişilikler önemli 
ölçüde erozyona uğratılmış ve insanlar
da kişiUik bunalımı yaratılmıştır, güven
sizlik tohumları ortaya konulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, toparla
yınız efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — El
bette, Güneydoğu Anadolu Projesi gibi 
önemli bir projenin geliştirilmesi önem
lidir; ama, bu yapılırken de, içerisinde 
bulunduğu eksiklikleri bir yandan or
tadan kaldırıp bölgenin kısa sürede sa
nayileşmesi, ekonomik sorunların çözümü 
elbette gündemin başına konulabilinir; 
ama buna rağmen, bölge halkının yıllar
dır içinde bulunduğu duruma baktığınız
da, sayıları milyonları bulan işsiz vardır, 
sayıları milyonları bulan insan, yarımının 
ns olacağını 'bilememektedir. Bir yandan, 
süratle, Doğu Anadolunun, Güneydoğu 
Anadolunun sanayileşmesi ve kalkınması 
liçin özel projelerle, özel kalkınma plan
larıyla konuya bakılırken, öte yandan, 
siyasal iktidarların çok dikkatli olacakları 
konu, insan haklarıdır. Bu bölgedeki in
sanlar, eğer demokrasi ve özgürlük isti
yorlarsa, bunun altında başka bir şey 
aramak anlamsız olacaktır değerli mil
letvekilleri. 

Demokrasi ve özgürlük istemleri bu 
kadar ağır basarken, siyasal iktidarın bir 
diğer uygulaması ise şu olmuştur : Silah 
Ruhsat Yasası ile, bu bölgede, belirli ola
nakları olan insanların silah almasına ola
nak tanınmıştır, Bu yapılırken de, bölge 
halkının silaha olan özlemi dile getiril-
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mistir. Bunlar çözüm olmaz değerli mıill-
fetveM'teni; çtifte standartlıardan uzak ol-
mıak gerekmektedir. Böylesine polemik
lerle de işi çözemeyiz. Bölge halkı si
laha özlem duyabilir; ama bundan önce, 
bölge halikı, demokrasiye, özgürlüğe öz
lem duymaktadır. Yıllardır süren sıkı-
•yönetiımlsrin, olağanüstü halterim artık so
na erimesini istemektedir. Biz inanıyouz 
ki, bu tedbirler gerçekçi çözümlerle efe 
alınmadığı sürece, bölgede sorunlar sü
recektir. 

Bu anlamda, siyasal iktidarı, insan 
hakları uygulamasında dikkatli olması 
konusunda uyarıyor, Genel Kurulun üye
lerini saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bazı ifade uygulanmakta olan ola

ğanüstü halin, 4 ay süre ile uzatı'lmıasına 
ilişkin Hükümet tezkeresi üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır, 

Tezkereyi yeniden okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : 8.3.1988 tarihli ve 188-2/01793 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
9.3.1988 tarihli ve 46 sayılı kararı ile 
19.3.1988 günü saat 17.00'dem itibaren 4 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elâzığ, Hakkâri, İstanbul, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van' liılierindeki 
olağanüstü hallin, 19.7.1988 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre 
ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı Bakaralar Kurulunca 
23.5.1988 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 
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BAŞKAN — Okunan tezkereyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Tezkere kabul edilmiştir, 

Sunuşlara devam ediyoruz; 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Madrid'te yapılacak «Kuzey-Gü-

ney Dayanışması ve Bağlılığı» konulu 
konferansa vaki resmî davet üzerine Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen ka
tılacak delegasyona ilişkin Başkanlık tez
keresi (5/29) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'Başkanlığının bir tezkeresi var
dır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

1 - 3 Haziran 1988 tarihleri arasında 
Madrid'te yapılacak olan «Kuzey - Gü
ne! Dayanışması ve Bağlılığı» konulu 
Konferansa; vaki resmî davet üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
katılacak olan 5 kişilik delegasyonun; 
Anavatan Partisinden 3, Sösyaldemokrtat 
Halkçı Partiden 1 ve Doğru Yol Parti
sinden 1 milletvekilinden olmak üzere te
şekkülü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanınca uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değişik 5 ve 1 «inci maddeleri gere
ğince; Anavatan Partisi Grubunca, Sbs-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunca ve 
Doğru Yol Partisi Grubunca aday olarak 
gösterilen milletvekillerinin isimleri aşa
ğıdadır. 

Genel Kurulun onay ve bilgilerine su
nulur. 

Albdülhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Sudi Neş'e Türel (tstianbul) 
îsmet Tavgaç (Bursa) 
Mustafa Dinek (Konya) 
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Erol Ağagil (Ankara) 
Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

10. — Başbakan Turgut Özal'ın, Lib
ya'ya yapacağı resmî ziyarete katılmaları 
uygun görülen parlamenterlere ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/528) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anaya
sanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Vaki davet üzerine 28-30 Mayıs 1988 
tarihlerimde bir heyetle birlikte Libya'ya 
yapacağım resmî ziyarete, ekli listede 
adları yazılı parlamenterlerimizin de ka
tılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 inci maddesine göre 
gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

L İ S T E 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
Mustafa Namlı (Çorum) 
Hüseyin Cahit Aral (Elazığ) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Abdullvahap Dizdaröğlu (Mardin) 
Kemal Akkaya (Samsun) 
İdris Arıkan (Siirt) 
özer Gürbüz (Sinop) 
Mehmet Topaç ı(Uşa!k) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
//. — Başbakan Turgut Özal'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı 
resmî ziyarete katılmaları uygun görülen 
parlamenterlere ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/527) 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Temas ve görüşmelerde bulunmak 
üzere bir heyetle birlikte 1 - 8 Haziran 
1988 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletlerine yapacağım resmî ziyarete, 
ekli listede adları yazılı parlamenterle
rimizin de katılmaları uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre 
gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

LİSTE 
Tevfik Ertiirk (Ankara), 
'Mustafa Hikmet Çelebi (Gaziantep), 
Eyüp Aşık '(Trabzon) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ni
ye yalnız ANAP milletvekilleri Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa
yın Başkan, niye yalnız ANAP Grubun
dan milletvekilleri?.. Açıklansın. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Bun
ların parasını kim veriyor? Açıklansın. 

BAŞKAN — Eferid'îm, Hükümet talep 
ediyor, biz de oylarınıza sunuyoruz. Bu
nu Hükümet açıklasa daha evvel açıklar
dı. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ame
rika'da gizli iş mi yapıyorlar? 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunun ce
vabı Başkanlığa ait değil. 

Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngö-
rüşmeler» kısmına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/15) 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler ve 33 arkadaşının, ülke
mizin sahip olduğu çevre değerlerini koru
mak ve mevcut çevre sorunlarını gider
mek için gerekli tedbirleri tespit etmek 
ve bir çevre politikası 'oluşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lîs araştırması açılmasına ilişkin önerge
sinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye, sahip olduğu çok zengin çev
re değerlerini korumak ve aynı zamanda 
karşı karşıya bulunduğu çevre sorunlarını 
giderebilmek amacıyla çevre konularına 
gerçekten önem vermek zorundadır. Ayak 
uydurmak Zorunda olduğumuz modern 
çağ ve eşiğiride bulunduğumuz 21 inci yüz
yıl bunu gerektiriyor. 

Son nüfus sayımının ortaya koyduğu 
gerçek, Türki'ye'deki yıllık nüfus artış 
hızının en az % 2,8 olduğudur. Bir diğer 
ifadeyle, nüfusumuz her yıl birbuçuk mil
yon civarında artmaktadır. Bu hızlı artı
şın getirebileceği ekonomik ve toplumsal 
sorunlar, sıkıntılar bir yana, hızla artan 
nüfus çok yakın bir gelecekte, Türkiye'de 
çevre koşullarını zorlayacak, kirliliğin, bir 

çok bölgede çok daha artmasına yol aça
caktır. 

Ülkemiz, çevreyi politik akımların tar
tışma konusu yapmadan, gerektirdiği cid
diyet ve önemle ele almalı, daha da geç 
kalmadan ekolojiyi, 'doğal varlıkları ve 
kaynakları, hızlı nüfus artışını, kırsal böl
geden kentlere akını bir bütün halinde 
sosyal tartışma gündemine almalıdır. 

Anayasamız 43, 56, 63 ve 159 uncu 
maddelerinde çevre korunması ile ilgili 
çeşitli hükümler içermektedir. 

9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre 
Yasası da bu konudaki boşluğu doldur
mak üzere çıkarılmıştır. 

Fakat bu yasal düzenlemelere rağmen, 
Ülkemizde doğal çevrenin hızla bozulma
sının önüne geçilememiştir. Çevreyi koru
ma gayretleri hem 'hafife alınmış, önem
senmemiş, hem de ülkenin sanayileşme
sine engel olacağından veya zorluk çıka
racağından korkulmuştur. Halbuki, çev
reyi korumak, sanayileşmeye karşı çık
mak değildir; ama çevreyi bozan veya 
kirleten sanayinin denetlenebilmesi, ülke 
çıkarlarının gereğidir. 

Türkiye'nin çevre yönünden çözüm 
'bekleyen önemli sorunlarını şöyle sıralıya-
biliriz: 

1. Güneydoğu Anadolu Projesi, böl
gede büyük gelişmelere, iklim ve sulama 
'değişikliklerine yol açacaktır. Böylesine 
önemli bir projenin ekolojik yönlerinin 
'değerlendirilmesi yapılmış mıdır? 

2. Yapılan hesaplamalar, 21 inci 
Yüzyılın başlarında seksen milyonu bu
lacak olan Türkiye nüfusunun üçte biri
nin sadece Ankara ve İstanbul'da yaşa
yacağını gösteriyor. Böylesine sağlıksız 
bir şehirleşmeyi düzene sokabilmek, yur-
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dun diğer »bölgelerinde, bu akını azalta
cak yeni ilgi merkezlerinin kurulabilmesi 
için neler yapılabilir? 

3. AVrupa Topluluğuna girme ve bu 
sebeple hukuk: sistemini de yenileme 'ih
tiyacında olan Türkiye, Avrupa Toplulu
ğunun çok önem verdiği çevre politikası
nı ve çevre mevzuatını ne ölçüde izliyor? 
Çevre Kanunumuz nasıl işliyor? 

4. Gökova tartışmaları ile ortaya çı
kan termik santral ve kirlilik açmazından 
nasıl çıkabiliriz? Enerji üretiminden vaz 
geçilemîyeceğine, çevrenin kirlenmesine 
de göz yumulamıyacağına göre, bu konu
daki en tutarlı politika ne olmalıdır? 

5* Dünya Barikasının bundan böyle, 
büyük kalkınma ve enerji projelerini, an
cak çevre değerlerini tahrip etmemek şar
tıyla desteklemeyi kabul eden politikası 
nasıl değerlendirilmektedir? 

6. Türkiye, kalkınmadan ve sanayi
leşmeden vazgeçemiyeceğine, aynı zaman
da çevre değerlerini de korumak zorunda 
olduğuna göre, bu hassas dengeyi nasıl 
'kuracağız? 

7. Bu konuda çeşitli çalışmalar için
de olan kuruluşların eşgüdümü nasıl sağla
nacaktır? 

8. Sanayinin fizikî planlaması ve çev
re kirliliği envanteri ne zaman hazırlana
caktır? 

9. AT üyeliği ile birlikte topluluğun 
gelişmiş üyelerini yalnızca çevre kirliliği 
nedeniyle Türkiye'ye göndereceği sanayi
ler nedeniyle tedbir düşünülüyor mu? it
hal çöp dayı nasıl değerlendiriliyor? 

İktidar bütün bu sorunların çözümünü 
tek Ibaşına yapacağını iddia edebilir. Ni
tekim, Hükümet programında bu konuda 
bazı düzenlemeler vardır; fa'kat, yukarıda 
da 'belirttiğimiz gibi, sorun iktidar muha
lefet sorunu değildir. Sorun, Türkiye'nin 
tutarlı ve devamlılık taşıyan bir çevre po

litikasını toplumca elbirliği ile oluşturmak
tır. Bu nedenle, kimseyi suçlamadan, so
rumlu ilan etmeden sorunun dünyadaki 
nüfus artışı ve sanayileşmeden kaynakla
nan evrensel bir sorun olduğunu görerek 
ktonuyu TBMM gündemine bir Meclis 
araştırması olarak getiriyoruz. 

$ehirleri, bacalardan çıkan dumanla
rın kaplamadığı, insanlarının gürültüden 
rahatsız olmadığı, 'birçok sanayi kurulu
şunun 'kontrolsüzce kirlilik bırakmadığı, 
kıyılarını düzensiz yapılaşmanın çirkinleş-
tirmediği, denizlerin, göllerin, akarsuların 
kirlenmediği bir Türkiye'nin nasıl gerçek
leştirileceğinin belirlenmesi için, Anaya
sanın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 nci maddeleri gereğine! Meclis 
araştırması açılmasını ve bu konuda ge
reğini saygılarımızla dileriz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın 
Devlet Balkanı; buyurun. (A'NAP sırala
rından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SÖY (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; çevre konusunda 
Meclis araştırması açılması hususunda hü
kümet adına konuşmaya başlamadan ön
ce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Özellikle son yıllarda, ülkemizde, çev
re konuları giderek artan bir yoğunlukta, 
yaşadığımız günlerin önemli olayları ara
sında yer almaya başlamıştır. Pek çok 
şehrimizde, daha ç'dk kış aylarında ortaya 
çıkan hava kirliliği, sanayileşmenin plan
sız olarak geliştiği çeşitli yerlerde görülen 
su ve hava kirlenmesi vakıaları, diğer arıt
ma sistemleri, kanalizasyonun dahi bu
lunmadığı şehir ve kasabalarda yaşanan 
su ve çevre kirlenmeleri, başlangıçta pek 
farkına varamadığımız, bugün ise, karşı-
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mızda büyük sorunlar halinde bulunan 
çok önemli konulardır. 

Yakın yıllara kadar, tüten bacalardan 
söz edilir ve bunlar kalkınmanın bir gös
tergesi olarak kabul edilirdi. Günümüz
de ise, tütmeden faaliyet gösteren baca
lar, çeVreyi kirletmeyen fabrikalar ve ta
biatın dengesini, estetiğini bozmayan te
sisler isteniyor. Artık, bir ülkede yaşa
nan, meydana gelen tyir çevre hadisesi, sı
nır tanımayan karakteriyle, pek çok ül
keyi, hatta zaman zaman gezegenimizi 
'bile tehdit edebiliyor. Ozon tabakasının 
delinmesi, Çern'obll nükleer santral kaza
sı, feu sınır tanımayan hadiselerin hâlâ 
konuşulan son örnekleridir. Artık dünya
mızda çevre hadiselerine karşı ortak ta
vırlar, ortak çalışmalar gelişmekte, ülke
ler çeşitli çevre problemlerinin halli için 
ortak deklarasyonlar yayınlamaktadır. 

ıSon 15 -20 yılda pek çok ülke, çevre 
konusunda 'büyük bir teşkilatlanma içine 
girerek, müstakil çevre bakanlıklarına ka
dar varan organizasyonlar geliştirmişler
dir. OECD, NATO ve Avrupa Toplulu
ğu ülkeleri içinde, Çevre Bakanlığı bulun
mayan ülke hemen hemen yoktur. 

Avrupa Topluluğuna müracaat eden 
ülkemizin, gerek millî çevre politikasını 
ve gerekse millî çevre teşkilatını geliştir
me ve yeniden düzenleme konusundaki 
çalışmaları sürdürülmektedir. 222 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle, Başba
kanlık Çevre Genel Müdürlüğünün kuru
luş ve görevlerini tespit eden teşkilat ka
rarnamesi halen Yüce Mecliste ilgili ko
misyonda bulunmaktadır. Yüce Meclisin 
değerli üyelerinin çalışmaları ve destek
leriyle bu kararnamenin Avrupa Toplulu
ğuna aday olan Türkiye'ye yakışır bir çev
re teşkilatını ortaya çıkaracağına olan 
inancımı burada ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sayın muhalefe
tin, çevrenin politik balkımdan tartışma 
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konusu yapılmaması konusundaki düşün
celerine tamamen katılıyoruz. Zira, çev
remiz, memleketimizdir, yaşadığımız dün
yadır; onun korunması ve çeşitli problem
lerinin giderilmesi hiçbir şekilde politik 
tartışmalara malzeme olamaz. Biz, çevre 
konusunda yapılması gerekli olanları ikti
dar ve muhalefet olarak elbirliğiyle yap
maya hazırız, bunu Yüce Meclisin muh
terem milletvekillerin'e açık yüreklilikle 
arz ederim. 

Ülkemizde 1983 yılına gelene kadar 
çeşitli kanunî düzenlemelerle sürdürülen 
çevre koruma çalışmaları, maalesef, çev
renin tahribatını önlemeye yetmemiştir. 
1983 yılında çıkarılan 2872 sayılı Çövre 
Kanunu ile ise, çıkarılması gerekli yönet
meliklerin çeşitli kuruluşlar arasındaki 
bürokratik yetki çatışmaları sebebiyle za
manında çıkarılamadığı için ve Türkiye' 
nin çevre teşkilatı olması gereken Başba
kanlık Çevre Genel Müdürlüğünün hem 
yetki ve sorumluluk, hem de teşkilat açı
sından yeterli seviye'de organize olama
masından dolayı beklenilen neticeleri iste
nildiği ölçüde verememiştir; ancak, sözle
rimin başında da ifade ettiğim gibi, halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonunda bulunan ve 
Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün 
kuruluş ve görevleriyle ilgili 222 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin yeniden 
düzenlenmesi ve ihtiyaca uygun hale geti
rilmesi bazı eksikliklerin giderilmesi açı
sından şans kabul edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sayın muhalefet 
tarafından, Türkiyemizin çevre yönünden 
halledilmesi gerekli olan ve önemli kabul 
edilen problemleri içiöde sıralanan konula
ra göz attığımızda söyleyebileceklerimizi 
şöyle ifade edebiliriz : «1986 yılında Dev
let Planlama Teşkilatınca başlatılan ve 
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, M ar-
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din, Diyarbakır ve Siirt illerini içine alan 
Güneydoğu Anadolu Gelişme Projesinin 
hazırlık çalışmalarına devam edilmekte
dir. İmar Kanunu ile Devlet Planlama 
Teşkilatına verilen bölge planlan yapma 
ve yaptırma görevi gereğince, entegre bir 
bölge planlama yaklaşımı ile ele alınan 
Güneydoğu Anadolu Gelişme Projesi 
çerçevesinde mahallî kuruluşlarca sıkı iş
birliği yapılmasını, yatırım, finansman ve 
teşkilatlanma ile birlikte, ihtiyaç duyu
lacak diğer çalışmaların öncelik sırasına 
göre tespitini sağlamak üzere, Ankara ve 
Şanlıurfa'da birer Proje Yönetimi birimi 
kurulmuştur. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
bölge planlaması . ilke ve politikaları; 
«Yerleşme düzenini etkileyecek büyük 
projelerin çevre ve 'bölgeye olabilecek et
kilerinin irdelenmesi ve potansiyel faali
yet alanları için gerekli olan hizmet ve 
altyapının önceden ele alınması, bölge dü
zeyinde yapılacak planlama çalışmaları 
ile gerçekleştirilecektir» demektedir, 

ıBeşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Çevre Sorunları İlke ve Politikaları baş
lığında ise, «Arazi kullanımı ve yatırım 
kararlarında çevre sorunları planlama aşa
masında teşhis edilecek ve ilgili mevzuatın 
gerektirdiği tedbirler alınacaktır. Ayrıca 
da, yatırımları projelendirme, ön izin, te
sis izni, proje değerlendirme, üretim aşa
malarında çevre faktörü sistematik olarak 
değerlendirilecek ve sanayi artıkları de
netlenecektir» ifadeleri yer almaktadır. 
Güneydoğu Anadolu Gelişme Projesinde 
bu ilke ve politikaların göz önüne alına
cağı tereddütsüzdür. 

Güneydoğu Anadolu Gelişme Proje-
sivle 'bölgede yapılmakta olan sulama pro
jelerinin, faydasının azamiye çıkarılması 
dikkate alınarak, hu projelerin ne tür de
ğişikliklere yol açabileceğinin belirlenme

si ve değişmelerin yönlendirilmesi ihtiya
cından kaynaklanan bir bölge planı ha
zırlanmaktadır. Bölge planlama metodu 
olarak, millî planın uygulaması için se
çilmiş metodun bölge ölçeğine yansıtılma
sı yaklaşımı kullanılmaktadır. 
• Proje ile, uygun ürün çeşit ve miktar

larının, uluslararası şartlar göz önüne alı
narak belirlenmesi, istihdamın artırılması, 
bölgedeki göç hareketlerinin yönlendiril
mesi ve projenin yürütülmesi için gerekli 
finansman modelinin geliştirilmesi amaç
lanmaktadır. Proje, bölgenin ekolojik, 
ekonomik, sosyal, idarî ve malî yapısında 
meydana gelecek gelişmeleri ve bu geliş
melerin mekâna olumlu sonuçlarla yansı-
ya'bilmesini yönlendirmek üzere entegre 
bir şekilde ele alınmaktadır. 

Kısacası, GAP, entegre bir bölge 
planlama yaklaşımıyla ele alınan bir pro
je olup, bunda hazırlanmakta olan Be
şinci Beş Yılılk Kalkınma Planında yer 
alan bölge planlamasıyla ilgili prensipler 
doğrultusunda çevre faktörü de göz önü
ne alınacaktır. 

Türkiye'de, düzenli ve sağlıklı bir şe
hirleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla 
şehir plancılığını esas alan çalışmalar sa
dece günümüzün değil, gelecek yüzyılın 
şehirlerini de kapsamaktadır. Bu sebep
le, ülkemizde yalnızca nüfusun gelişme
sini değil, ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmelerini de dengeli bir şekilde dağı
tan, yer seçimiyle doğru kurulmuş ve 
sağlıklı yapıların olşuturduğu yeni şehir
leri kapsayan tedbirler alınmakta, çalış
malar bu doğrultuda sürdürülmektedir. 

1986 yılında 1 719 olan belediye ida
relerinin sayısı 1987 yılında yüzde 5,3'lük 
artışla 1 810'a yükselmiştir. Bu beledi
ye sınırları içinde yaşayan nüfus yüzde 
4,4 artarak 34 milyona ulaşmıştır. Böy
lece 1987 yılında belediye sınırları içeri-
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sinde yaşayan nüfusun toplam oranı yüz
de 65,3 olmuştur. 

Büyük şehirlerde, hizmetlerin planlı, 
programlı, rasyonel, etkin ve uyum için
de yerine getirilmesini sağlamak amacıy
la kurulan büyükşehir belediyelerinin sa
yısı 1987 yılında Bursa, Gaziantep ve 
Konya illerinin ilavesiyle 7'ye, bunların 
içerisindeki ilçe belediyelerinin sayısı ise 
3 3'e yükselmiştir. 

Mahallî idarelerde görev devrine pa
ralel olarak, görevleriyle orantılı gelir 
kaynaklarının sağlanması sonucu, gelir
leri sürekli artmaktadır. 1987 belediye 
bütçeleri toplamı 1986 yılına göre yüzde 
63,9 artarak 2 trilyon 22 milyar liraya 
ulaşmıştır. 1988 yılında belediye bütçele
rinin 3 trilyon 15 milyar liraya ulaşması 
beklenmektedir. 

Araştırma önergesinde temas edilen 
üçüncü hususa gelince : Türkiye'nin Av
rupa Topluluğuna tam üyelik müracaa-
tıyla gündeme gelen Avrupa Topluluğu 
çevre politikalarına uyma ve Avrupa Top
luluğu çevre mevzuatını ulusal mevzua
ta adapte etme çalışmalarını başlatmak 
amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı bir 
özel ihtisas komisyonu teşkil etmiştir. 
Türkiye'nin tam üyelik görüşmelerinde, 
çevre alanındaki mevzuat farklılıklarının 
ortaya atılarak, görüşmelerin ve tam üye
liğin gerçekleşmesinin gecikmesini önle
yebilmek amacıyla çalışmalarına başlayan 
komisyonda, tüm ilgili kamu kuruluşları 
yer almaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Millet
lerin finansman desteğiyle Avrupa Top
luluğu çevre mevzuatı ille Türk mevzuatı
nın karşılaştırılması ve uyumlaştırılması 
projesi de başlatılmış bulunmaktadır. 

Dördüncü husus, çevre faktörüyle 
kalkınma arasındaki denge doğru kurul
mak durumundadır. Bu sebeple, enerji 
üretimi, özellikle endüstrileşmenin ve sos-
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yal refahın önemli bir unsurudur. Böyle
sine hayatî bir konuda tabiî kaynaklar 
tahrip edilmeden enerji üretimi için çe-
şıitli tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler 
içinde kanunî düzenlemelerin yapılması 
da Önem taşımaktadır. Bu çerçevede ha
zırlanan ve yürürlüğe giren «Hava Ka
litesinin Korunması Yönetmeliği» öngör
düğü standartları koruyucu ve geliştirici 
pek çok düzenlemenin yapılmasını sağ
layacaktır. Ayrıca, bu yönetmelik uyarın
ca sadece termik santrallar değil, aynı 
zamanda çimento fabrikaları ve benzeri 
sınaî tesisler de havaya müsaade edebi
lecek miktarda kirletici malzeme bıraka
caklardır. Aynen Avrupa ülkelerinde ve 
diğer ülkelerde olduğu gibi, termik sant
rali? rda yüzde 99'a kadar baca gazını 
bertaraf eden FGD sistemlerinin yapı
mına da başlanmıştır. Bunun ilk örneği
ni, Çayırhan Termik Santralında TEK 
başlatmış bulunmaktadır. 

Beşinci husus, çevre ile ilgili politika
mızın temel prensibi, çevreyi oluşturan 
bütün değerlerin mümkün olduğu ölçü
de korunması esasına dayanmaktadır. 
Bu sebeple, gerek ülkemizde, gerekse 
milletlerarası kuruluşlarla ilişkilerde bu 
temel prensibin korunmasına azamî gay
ret göstermekteyiz. Günümüzde sadece 
Dünya Bankası kredileri değil, pek çok 
ülkenin kredilerinde de benzer uygulama
lar mevcuttur. Türkiye, bu gibi uygula
maları desteklemekte ve örneklerini ser
gilemektedir. Mesela, TEK'in Çayırhan 
Termik Santralı yapımında kullandığı Al
man kredisinin şartlarından olan ve az 
önce sözünü ettiğim FGD tesisi yapıl
masını, en iyi biir örnek olarak göstere
biliriz. 

Bir diğer husus, kalkınma ve çevre 
değerlerinin korunması, aslında birbirle
riyle çelişen değil, dikkatle ve titizlikle 
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düzenlenen politikaların uygulanması ha
linde bir diğerini destekleyen, birbirle
riyle bütünleşmiş konulardır. Bu itibarla 
çevre ile ilgili politikamız uyumlu, sağ
lıklı ve rasyonel tedbirleri kapsayan prog
ramlardan meydana gelmektedir ve bu 
programların uygulanması, çevre ile kal
kınma arasındaki dengeyi sağlayacaktır. 

Hükümetimiz, ülkemizin kalkınması
na büyük önem vermekte ve kalkınma
da sanayinin büyük bir öneme sahip ol
duğunun bilinci içinde bulunmakta ve 
sanayileşmeyi desteklemektedir. 

Ülke olarak milletlerarası rekabet 
gücü olan bir sanayi yapısına kavuşmak 
zorundayız. Bugün ihracatımız içinde sa
nayi mamulleri birinci sırayı almış bulun
maktadır. 

Kalkınmamızda sanayileşmenin öne
mi ne derece büyük ise, sanayileşmemiz 
de dış finansman problemlerini çözme
mize bağlıdır. Bu problemi sağlıklı bir 
biçimde, ancak ihracatımızı sürekli artı
rarak. çözebiliriz. Ancak, önemle üzerin
de durduğumuz husus, çevreyi daha çok 
kirletmeden, daha çok üretmek olmalıdır. 

Çevre, sonsuza kadar sınırsız biçimde 
kullanmamıza izin verecek potansiyele 
sahip değildir. Çevreyi kendini yenileme 
potansiyelinin üstünde kullanmamızın be
delini, yine çevreyle uyumlu yaşamak zo
runda olan bizler ödemek zorundayız. 

Sanayileşmenin çevre kirliliğine ve 
tahriplerine sebep olduğu herkesin ma
lumudur. Bu durum, bizi daha dikkatli 
olmaya zorlamaktadır. Elbette, çevre kir
liliği yaratıyor diye sanayileşmeden vaz
geçmemiz de beklenemez. Ancak, bun
dan böyle her türlü önlemler alınarak, 
sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliğini 
asgariye indirmeye kararlıyız. Geçmişin 
bize bıraktığı bazı meseleler vardır. İz
lenen hatalı politikalardan, zamanında 

alınmayan tedbîrlerden kaynaklanan bu 
meselelerin üstüne gitmeye ve en kısa 
zamanda sonuç almaya kararlıyız. 

Gelişmiş ülkelerin çevre meselelerinin 
çözümünde başarıyla uyguladıkları ted
birlerden, ekonomik ve sınaî yapımıza 
uygun, bunlardaki gelişmeyi engelleme
yecek, çevrenin titizlikle korunmasını 
sağlayacak olanların ülkemizde uygulan
ması, halen karşılaştığımız meselelerin 
çözümünü mümkün kılacağı gibi, yeni 
kurulacak sanayi tesislerinin de yaratabi
leceği çevre meselelerini ortadan kaldı
racaktır. Bu sebeple, bu gibi tedbirlerin 
ülkemizde de uygunluğuna ilişkin çalış
malar sürdürülmektedir. 

Sanayileşmenin yol açtığı çevre mese
lelerinin çözümünde olaya kapsamlı bir 
biçimde bakmaktayız. Bu konuda bilhas
sa organize sanayi bölgelerinin kurulma
sı önemli bir çözüm yolu olmaktadır. Or
ganize sanayi bölgesi, sanayinin gelişme
sini teşvik edici yönü yanında, çevre kir
liliğinin de kontrolünde büyük imkânlar 
sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde birey
sel yerleşmelere göre, çok daha ekono
mik bir yerleşme ortamı sağlayan bu or
ganizasyon, sanayinin başta çevre kirlili
ği olmak üzere, ortak problemlerine de 
ekonomik çözüm yollan getirmektedir. 
Bugüne kadar 6 tanesi işletmeye açılan, 
24 tanesinin halen inşaatı devam eden or
ganize sanayi bölgelerinde çevreyle ilgi
li gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik 
çalışmalar, süratle başlatılmış bulunmak
tadır. 

Çalışmalar, özellikle su kirliliği üze
rinde yoğunlaşmakta olup, arıtım tesis
lerinin tamamlanmasıyla, çevrenin kir
lenmesi de büyük ölçüde önlenmiş ola
caktır. Başka bir ifadeyle, organize sa
nayi bölgelerini teşvikle, çevre ile arazi 
kulknımını aynı anda değerlendirmek 
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arazi kullanımına çevre boyutunu da da
hil etmek ve bu konudaki kararların oluş
masını, teşvik tedbirleriyle biçimlendir
mek, özellikle orta ve küçük endüstri te
sisleri tarafından yaratılan çevre kirlili
ğinin önlenmesinde etkili bir yol olarak 
kabul edilmektedir. 

Kirliliğin önlenmesi hususunda önem
le üzerinde durulması gereken bir başka 
konu da, bu yönde alınacak tedbirler 
ve özellikle, teknoloji seçimidir. Çevre 
teknolojisinin ülkemiz için çok yeni ol
masına karşın, bu alanda kısa zamanda 
bazı gelişmelerin ortaya çıkması, hepi
miz için gurur verici bir olay olarak de
ğerlendirilmelidir. Ancak, üretim ve çev
re teknolojisi açısından, henüz, sanayi
leşmiş1 ülkelerde geliştirilen teknolojiye 
bağlı bulunmaktayız. Son gelişmeler, ül
kemizde bu konuda yapılacak çalışma
ların teşviki halinde, çevre koruma tek
nolojisinde, özellikle kirli ve zehirli su
ları arıtma tesisleri konusunda önemli 
adımlar atılabileceğini göstermiştir. 

Pir diğer husus olarak : Çevreyle il
gili konularda koordineli çalışmalar sağ
lamaya yönelik çeşitli düzenlemeler ya
pılmaktadır. Merkezde yürütülen koor
dinasyon çalışmaları, yeni kurulan Mer
kez Çevre Kuruluyla sağlanacaktır. Ay
rıca, illerde kurulan mahallî çevre kurul
ları ile il çevre kurulları, merkez ile di
ğer yerlerin çalışmalarının koordinasyo
nuna imkân sağlamaktadır. 

Sekizinci bir husus olarak, çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesi açısından 
önemli veriler sağlayacak olan çevre en
vanteri çalışmaları, bugüne kadar yapı
lan çeşitli çevre koruma projelerinin de
ğer1 en dirilmesi yanında, bilhassa ulus
lararası taahhütlerimize de uygun olarak 
Ege ve Akdeniz'de sürdürülmektedir. 
Ayrıca, bu bölgelerde, başta endüstri ol-
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mak üzere, kara kökenli kirleticilerin en
vanter çalışmaları da başlamış bulun
maktadır. 

Bir diğer husus, çevre koruma tedbir
leri bir bütün olarak uygulandığında so
nuç almak mümkündür. Bu sebeple, kir
liliğe yol açabilecek teknoloji' uygulama
ları her sektörde titizlikle takip edilmek
tedir. Bunun yanı sıra yeni kanunî dü
zenlemeler yapılmaktadır. Nitekim, 2872 
sayılı Çevre Kanununda yapılan deği
şiklikler ile özellikle çöp ithalinin önlen
mesi amacıyla bu tür ithalat kesinlikle 
yasaklanmıştır. 

Çevre Kanununun 3 Mart 1988 tarih
li ve 3416 sayılı Kanunla değiştirilen şek
liyle çöp ithali hususu tamamen orta
dan kaldırılmakla birlikte, aynı zaman
da ? Atık, artık ve yakıtların arıtılması, 
uzaklaştırılması, zararsız hale getirilme
si ve ithali ille ilgili denetimler de Çev
re Genel Müdürlüğünce yapılır» şeklin
de bir hüküm getirilerek, ilk defa Çevre 
Geiıd Müdürlüğüne denetim imkânı ve 
yetkisi verilmiştir. 

Sadece Avrupa Topluluğunun geliş
miş ülkelerinin değil, aynı zamanda diğer 
kalkınmış ülkelerin de çevre kirliliği ya
ratan teknolojileri kalkınmakta olan ül
kelere transfer etmek istedikleri ve za
man zaman da bunu yapabildikleri bi
linmektedir. Çevre kirliliği yaratan bü
tün tesisler ele alınmakta ve en kirletici 
olanından itibaren daha az kirletici olan
lara doğru bir sıralama dahilinde arıtma 
sistemleri Avrupa Topluluğu ülkelerinin 
normlarından temin edilmektedir. Yani, 
Avrupa Topluluğuna başvuran Türkiye' 
nin çevre koruma normları Avrupa Top
luluğu normlarından farklı değildir ve 
olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ithal çöp ola
yına gelince : Bu hadise Federal Alman-
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ya Çevre Bakanı Sayın Töpfer ve Ba
den - Wütenberg Eyaleti Çevre Bakanı 
Sayır. Vetter ile yapılan görüşmelerle ta
mamen halledilmiştir. İki ülke arasında 
kurulacak olan teknik komite çalışmala
rı da çok yakında başlayacaktır. Yapı
lan ikili görüşmelerde, Federal Almanya 
Çevre Bakanlığı ile tam bir mutabakata 
varılmıştır; Bu durum, özellikle sanayi 
atıklarının Federal Almanya'dan Tür
kiye'ye yönelik transferi konusunda önem 
taşımaktadır. Zira, alınacak önlemlerin 
tek taraflı olması durumunda, yaşanan 
bu gibi hadiselerin önünün alınmasının 
mümkün olamayacağını her ikil taraf da 
kabul etmişlerdir. 

Teknik komitenin çalışmalarında sü
reklilik sağlanarak, aynı zamanda sıkı 
bir kontrol hadisesi de gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Federal Almanya'dan «Çöp» 
adı altında sanayi atıklarının gönderilme
si konusu, mevzuat boşlukları bırakıl-
maksızın çözüme kavuşturulacaktır. Ge
rek Bonn ve gerekse Stuttgart'ta yapılan 
basın toplantılarıyla alınan bu kararlar 
açıklanmıştır. 

Federal Almanya, çevre koruma ko
nusunda bugün Avrupa'nın en ,önde ge
len ülkesidir ve bu hususta kazandığı 
tecrübeleri ve ulaştığı teknolojik üstün
lükleri herkes tarafından kabul edilmek
tedir. Bu nedenle, gerek teknik işbirliği 
çerçevesinde ve gerekse yaşadığımız ithal 
çöp hadiseleri çerçevesinde; önümüzdeki 
günlerde Federal Alman meslektaşları
mızla çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı 
planlamaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

FASKAN — Sayın Bakan, konuşma
nızı toparlamanızı rica edeceğim efen
dim 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Devamla) — Hatırlayacağınız gi

bi, ithal çöp olarak basınımızda uzun bir 
süre yer alan hadise, İsparta'da kurulu 
bir çimento fabrikasının, Federal Alman-
ya'daki bir sanayi atıkları toplama ve 
bertaraf etme şirketiyle anlaşarak, insan 
sağlığı için çok tehlikeli ve zararlı atık
ları da ihtiva eden 1 580 ton sanayi atı
ğını, bir başka deyişle sanayi çöpünü bel
gelerde yanlış beyanlarda bulunmak su
retiyle ithaliyle yaşanmıştır. Bu tehlikeli 
ve zararlı sanayi çöpü, belgelerde çimen
to fabrikası için getirilen bir yakıt, bir 
kömür cinsi! gibi gösterilerek, gümrük ta
rifeline «Aglomera Turb» olarak yazıl
mıştı İthalata müsaadeyi, aynı zamanda 
çimento fabrikasının sahibi ve sanayi oda
sının da başkanı olan aynı kişiye bağlı 
İsparta Sanayi Odası vermişti ve yine, İs
parta'nın İl Sanayi ve Ticaret Müdürlü
ğü de bu fabrikanın bu atıkları yakabi
leceğini teknik olarak tasdik etmişti. Gö
rüldüğü gibi, hazırlanan bu senaryo, mev
cut mevzuata cevap verecek şekilde plan
lanmıştı. 

Bu ithalatta, gümrüklerden sanayi 
çöplerinin çekilerek Isparta'daki fabrika
ya nakliyle her şeyin tamamlandığı sa
nıldığı zamanlarda Federal Almanya 
Çevre Bakanlığıyla karşılıklı sürdürülen 
çalışmalar, hadisenin Federal Almanya 
cephesinde de yanlış beyanın bulunduğu
nu, kimyasal analiz neticeleriyle ortaya 
çıkarıyordu. Zira gelen çöpün analizle
rinde, tonda 285 miligram PCB denilen, 
insan sağlığına son derece zararlı sana
yi yağlarının mevcudiyeti tespit edili
yordu. 

Bu olayda basınımızın çok büyük has
sasiyeti ve takibiyle hadisenin peşi bıra
kılmamış ve bundan sonra olabilecek 
benler teşebbüslerin de önü alınmıştır. 
Mevcut 1 580 ton sanayi atığının berta-
rafı, konunun mahallî sorumlusu olan Is-
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parıa Mahallî Çevre Kurulunda ele alı
narak ve Çevre Genel Müdürlüğü ve di
ğer ilgili kuruluşlar nezdinde de yapılan 
görüşmeler neticesinde, özel tertibatla 
bir ay içerisinde resmî denetim altında 
aynen iade edilmek üzere karara bağlan
mıştır, Bu karar, hadiseye sebep olan 
fabrikaya bildirilmiş ve süratle iadesi ça
lışmaları da başlatılmıştır. Hadiseler, sav
cılığa da intikal ettirilmiştir. 

Sayın miUetvdkilleri, bütün bunlar 
devE.m ederken, aym günlerde bir başka 
çöp ithali hadisesi de, yine Federal Al
manya ilgilileriyle müştereken ortaya çı
karılmış ve gerekli kanunî soruşturmaya 
başlanılmıştır. Kütahya'nın Tavşanlı İl
çesinde bir firma, ilçe belediye başkanın
dan aldıkları bir belgeye dayanarak Fe
deral Almanya'dan benzer tehlikeil ve 
zararlı maddeleri de ihtiva eden sanayi 
atıklarını almaya teşebbüs etmiştir. Bu 
belgede, nükleer atıkların dışında, her 
şeye ithal müsaadesi, depolama, taşıma 
ve bertaraf etme yetkisi verilmiş ve bir 
merkez sağlık ocağı raporuyla da belge 
üzerinde tahrifat yapılarak ve «TC Sağ
lık Bakanlığı» ibareleri ilave edilerek, 
sanki Sağlık Bakanlığı müsaadesi alın
mış gibi gösterilmek suretiyle Federal 
Almanya makamları yanıltılmaya çalışıl
mıştır; ancak, gerek karşılıklı işbirliği sa
yesinde ve gerekse Yüce Meclisin oybir

liğiyle kabul ettiği 3 Mart 1988 tarih ve 
3416 sayılı Kanunla, bu gibi mevzuat 
'boşluklarından istifadeyle sanayi çöpü 
ithal etmek isteyenlerin faaliyetlerine en
gel olunmuştur. Bu hadiselerin benzer
leri ve değişik şekillerdeki sanayi atığını 
Türkiye'ye getirme teşebbüsleri incelen
mekte ve yurt sathında araştırmalarımız 
sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerimin başında da ifade ettiğim gi

bi, çevre koruma, günümüzün ve gelece
ğimizin en önemli konusudur. Sanayile-
şelim derken, çevrenin tahribini asla ka
bul edemeyiz. Dengeli ve sağlıklı kalkın
ma, ancak çevrenin korunması ile müm
kündür. Hangi olaya bakarsanız bakın, 
muhakkak çevrenin iyi kullanılma zo
runluluğu mevcuttur. Çevreyi korumadan 
ve dengeli kullanmadan, turizm olamaz, 
şehirleşme, sanayileşme ve tarım olamaz. 
Bu örnekleri artırmak mümkündür; ama 
ben, vaktinizi almak istemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1984 yılından bu yana Türkiye'de pek 
çok şey değişti, pek çok kavram gerçek 
değerine kavuştu. Beş yıl önce, altyapı
sız, elektrikleri kesilen şehirler mevcut
tu. Şehirlerimizde ve sanayimizde, artık 
programlı elektrik kesintisi yoktur. Bü
yüğünden küçüğüne bütün şehirlerimizde 
bir seferberlik başlatılmıştır. Kanalizas
yonlar, atık su arıtım sistemleri, içme su
yu sistemleri, yeni yollar, köprüler, met
rolar. deniz otobüsleri, parklar, yeşil 
sahalar, hava kirliliğiyle mücadelede şim
diye kadar kimsenin düşünmediği doğal-
gaz sistemi ve yaygın kullanım şebeke
leri; sayıları hızla artan sağlıklı, temiz 
bir şehir ve çevrenin kazanılması ve or
taya çıkarılması içindir. 

Bütün bu sebeplerledir ki, hükümet 
olarak, çevre konularında daha ileri ve 
önemli adımlar atmak arzusu içindeyiz. 
222 sayılı Çevre Genel Müdürlüğü Teş
kilatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin, kanunlaşma aşamasında, Yü
ce Meclisin gündeminde bulunduğu şu 
sıralarda, çevre konusunda Meclis araş
tırması açılmasını isteyen Tekirdağ Mil
letvekili Sayın Güneş Gürseler ve 33 ar
kadaşının önergesine katılıyor; hükümet 
ve Bakanlık olarak, Meclis araştırması 
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açılmasını uygun mütalaa ediyoruz. (Al
kışlar) 

Yapılacak çalışmaların şimdiden ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Güneş Gür-
selcr; buyurun. (Alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRISELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sa
yın Bakana, konuşması ve sonunda öner
gemizin kabul edilmesi yolunda Hükü
metin görüşünü bildirmesi nedeniyle, te
şekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

Dış politika, miiM savunma, Kıbrıs gi
bi konular arasına çevreyi de dahil etme
miz gerektiğini, bundan önce Çevre Yasa
sındaki değiş ikilikler Meclisin gündemine 
geldiğinde göstermiştik; aynı anlayışın 
bugün de sündürülrnes'ini görmekten ben 
ve grubum mutluyuz; tekrar teşekkürle
rimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. {Alkışlar) 

Sayın milletvekiHeri, biliyorsunuz yer
yüzünde hayat yaklaşık olarak 3 milyar 
yıl önce başladı ve bugüne kadar çok 
şey değişti, bir evrim geçiri İdi; ama, de
ğişmeyen bir şey var : canlılar tikiye ay
rılıyor, üreten canlılar ve tüketen canlı
lar. Bu doğal dengeyi, bu iki canlı uzun
ca süre korudu; yani, genelde bitkiler sü
rekli ürettiler; ama, etçil ve otçul canlı
lar tükettiler. Fakat, o doğal denge hiç 
bozulmadan geldi. Ama, 3,5 milyon yıl 
önce dünyada bir şeyler oldu, dünyaya 
insanoğlu ayak bastı ve o zamandan bu
güne dünyanın doğal dengesi giderek bo
zulmaya başladı. Çünkü insan, daha iyi 
yaşamak uğruna yeşil alanları yok etti; 
kendi dahil, öteki canlıları tüketircesine 
öldürdü; suları, havayı, toprağı kirletti, 
zehirledi, madenleri sorumsuzca sarf etti. 

Bunu yaparken de, dünyanın, kendisine, 
bir gün kendinden sonrakilere devredil
mek üzere emaneten verildiğini unuttu. 
Sonuçta ortaya çıkan tablo pek iç ka
rartıcı... Ne oldu? Beslenmede büyük 
kaynak oluşturan denizler verimliliğini 
yitirmeye başladı, balıkçılık köreldi; de
ğerli tarım alanları çoraklaştı, betonlarla 
örtüldü, erozyonla aşındı; nehirler, göl
ler bu erozyonla gelen mille doldu; hava, 
su ve toprak kirliliği her gün daha arttı. 
Bütün bu sorunlar karşısında çaresizleşen 
insanoğlunun da beden ve ruh sağlığı bo
zuldu, bozulmakta; çünkü, hepimizin 
muhtaç olduğu doğal denge uyumunu ve 
düzgün işleyişini yitirdi. 

Dünyanın bu genel sorununu Türkiye 
de yaşıyor değerli milletvekilleri, hepimiz 
yaşıyoruz. Az gelişmiş bir ülke olarak 
konunun önemini biraz geç kavramış ol
sak da, karşılaştığımız olayın boyutlarını 
değerlendirebiliyoruz, hiç değilse bir kı
sım insanımız değerlendirebiliyor. 

Dünyanın bu genel çevre sorunları 
içinde Türkiye'nin Özel bir yeri var; çün
kü Türkiye, dünyanın çeşitliliği en bol 
doğasına sahip bir ülke, o ülkelerim başın
da geliyor. Çeşitli iklimler var. Türkiye' 
de : Suptropik, çöl, kara, dağ, ılıman, 
deniz gibi pek çok iklim çeşidi dolayısıy
la, Türkiye'de değişik bir doğal ortam 
var ve bu doğal ortamda yaşayan kendine 
özgü, Anadol'uya özgü bir sürü canlılar 
var. Bakın, size örnek vereyim, dünyanın 
başka yerlerinde yaşamayan, Anadoluya 
özgü canlılar : Akdenizfoku, anadolupar-
sı, anadöluyabankoyunu, appollo kelebe
ği, ceylan, günlük ağacı, kelaynak, küçük 
sakarcakazı, sahlep, sazhorozu, siklamen, 
uskumru balığı. 

Bunlar, Anadolunun doğal kaynaklar;;, 
ama bunlar giderek tehlikedeler ve biz
den sonraki nesiller bunları sadece film-
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lerden, sadece ansiklopedilerden görecek
ler; çünkü, biz bunları hem tükettik hem 
de yaşadıkları doğalı çevreyi bozduk. Ba
kın, örneğini vereyim : 239 kuş türünü 
barındırabifen Manyas Kuş Cenneti Mil
lî Parkı, oradaki kirlenme ve su kanalla
rının ekolojik unsurlar gözetilmeden açı
lışı nedenliyle özelliğini yitiriyor, kuru
yor. Sultan iSazlığı aynı durumda. Enez' 
deki Gala Gölü, Devlet Su İşleri tara
fından açılan kanalılarla, çeltik tarlası ha
line getirildi; oysa, burası göçmen kuş
ların uğrak yeriydi. Marmara, ölü de
niz oldu, Yatağan'ın ormanları kapkara 
iskelet halinde, Gökova'nın geleceği de 
aynı. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Gü
neydoğu Anadolu, asırlardır süren sömü
rü yüzünden ağaca hasret; hava kirliliği 
gittikçe artıyor. Bilinçsizce kullanılan ta
rım ilaçları1 toprak kirliliğine yol açıyor, 
hem de yaban yaşamını zehirliyor, insan
ları zehirliyor. Örnekleri daha da çoğal
tabilirim. 

Sayın milletvekilleri, bu. araştırma 
önergesi, neden verildi? Araştırma öner
gemi sayın kâtip arkadaşımız okudu, 
oradaki hususları tekrar etmek listemiyo-
rum; 'Sayın 'Bakanımız oradaki maddele
re değindi, söylediklerine aynen katılıyo
rum. Bakın size göstereceğim tutanak, 
Federal Alman Parlamentosunun 21 Ocak 
1988 tarihli zaptı, bizim Tutanak Dergi
si gibi bir şey. 

Alman Parlamentosu, bizim Köyceğiz 
ve Dalyan'daki çevre kirlenmesi ollayım 
tartışmış ve biliyorsunuz, Alman Parla
mentosundaki hemen hemen tüm parti
lere bağlı parlamenterler, Türkiye'ye Tür
kiye'nin çevre kirliliği için geldiler. Bu
na, insanın bir yerlerinin sızlaması la
zım. Yabancı parlamenterlerin gelip tar
tıştığı Türkiye'nin çevre sorunları karşı
sında biz sessiz kalamayız; ama, diyecek

siniz, bu önerge yabancılara bir tepki 
olarak mı verildi? Hayır. Bunu olaya dik
kat çekmek için söylemek istiyorum; çün
kü, bu olayın siyasî hiçbir yönü yok; so
run evrenseldir, sorun tüm insaniliği ilgi
lendirmektedir. 

Aynı ulusum iç'nde farklı düşünen in
sanları bırakın, dünyada farklı düşünen 
insanları, rejimleri bu sorun bir araya ge
tiriyor. Çernobil kazasından sonra yayılan 
ıradyasyon, siyasî sistemlerine göre ülke
leri ayırmadı, radyasyonum düşmesi için. 
O radyasyon her ülkeyi etkiledi. Denizle
rin kirlenmesi, ozon tabakasının delin
mesi, farklı siyasî düşünceler doğrultu
sunda mütalaa edilmiyor. Bu işim bir çev
re bilinci işi olduğu ve insanların birbi
rinden ayrı yerlerde yaptıkları1 çok küçük 
hareketlerin, çok büyük sonuçlar doğur
duğunu, ozon tabakasının delinmesi ha
disesinde görüyoruz, yaşıyoruz. Ozon ta
bakası Güney Kutbunda delinmişti, şim
di Kuzey 'Kutbunda da delindiği açık
landı. Neden? Spreylerden çıkan gazlar
dan. 

'Değerli milletvekillıeri, dünyada sprey 
kullanan insanlar dilerine spreyleri alıp, 
bir anaya gelerek hepsini aynı anda tüke
tip, kutuplardaki ozon tabakasını del-
mediler; çeşitli alanlarda, çeşitli zaman
larda, çeşitli şekillerde farklı spreyleri 
çok kısa süreler için kullanan insanlar, 
bu hadiseye sebep oldular. Yani, iki sani
ye, üç saniye için sıkılan spreyin çıkardı
ğı1 gaz, zamanla birleşti ve ozon tabaka
sını deldi. 

Şunu söylemek istiyorum : Bu bir bi
linç meselesidir, bu, çevreye önem verme 
meselesidir. Onun içim, geliniz bu araş
tırmayı hep beraber açalım; bizim isteği
mize de, Hükümetin dileğine de Yüce 
Meclis katilisin diyorum. 

Şunu yapmallıyız : Bakınız, elimdeki 
şu dergi Birleşmiş Milletler ve ona bağlı 
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olan birkaç çevre kuruluşunun yayınla
dığı Dünya Koruma 'Stratejisi isimli bir 
belge. Birleşmiş Milletler ve bu konuda 
uğraş veren kuruluşlar, dünyanın, çevre 
yönünden korunmasıyla ilgili' bir strateji 
hazırlamışlar. Simidi ülkeler, kendi ulusal 
koruma stratejilerini bunun içinde hazır
lıyorlar. Çok ülke bunu yapmış; Alman
ya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı falan say
mıyorum; onlar zaten o düzeyde; ama, 
Vietnam dahil, Kuzey Kore dahil, ulu-
ısal koıruma stratejisini yapmış; şu elimde
ki belge de Çin'inki. Yani, insanlar ken
di ülkelerinin nasıl korunacağını bir stra
teji ile belirleme durumundalar. İşte bi
zim bunu yapmamız lazım. Bugüne kadar 
bu yapılmamış. Bunun hazırlanmasında, 
kuracağımız komisyonun bir katkısı, bir 
faydası olur diyoruz. 

Gerçi 20 yıldır Türkiye hiç yol alma
mış değil. Biraz önce, Sayın Bakanımız 
kalkınma planını söyledi; ama, vaktinizi 
almamak için daha fazla uzatmıyorum. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına ge
lene kadar Türkiye'nin çevre bilinci yö
nünden geçirdiği çok önemli bir anlayış 
var : Birinci 'Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, «Her şeye rağmen, kaynakların azamî 
kullanılmasıyla kalkınma» denmiştir; ama, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ar
tık o anlayıştan vazgeçilerek, sadece mev
cut ~ kirliliğin ortadan kaldırılması değil, 
ayrıca, kaynakların, gelecek nesillerin de 
yararlanabilmesi, en iyi şekilde kullanıl
ması, muhafazası ve geliştirilmesi, kalkın
ma planlarına alınmıştır. 

İşte, kalkınma planındaki bu anlayışı 
hayata geçirmemiz lazım. Parlamento
muzdan köy ihtiyar heyetine kadar, en 
sade vatandaşımızdan Cumhurbaşkanına 
kadar, bu politikayı, bu bilinci, bu dü
şünceyi, yaşama geçirmemiz gerekmekte

dir. Bu nedenle bu araştırma önergestini 
verdik, 

Ayrıca, Türkiye'nin çevre sorunları 
arasında, araştırma önergemizde de sözü
nü ettiğimiz sanayinin fizikî planlaması, 
yani endüstriyel yerleşme, sanayi kuruluş
larının nereye yapılacağı olayı çok önem
lidir. Sanayi planlamasının düzgün yapıl
mış olmaması nedeniyle Türkiye'de ta
rım arazisi giderek yok edilmektedir. Es
ki eserler, tarihî eserler konusunda SİT 
alanları vardır ve tarımsal SİT alanları
nın oluşturulması zamanı da gelmiştir. 
Çok büyük ekonomik nitelik arz eden 
tarımsalı arazilerin korunması için, tarım
da da SİT alanlarının belirlenmesi gere
kir. 

Biliyorsunuz, İstanbul - izmit - Yalova 
şeridinde turfanda sebzeciliğe yönelik 
alanlar endüstriyel yerleşime açılmıştır. 
'Bursa Ovası aynı şekildedir; İzmir, (Bal-
çova, Bornova bölgeleri aynı sekidedir. 
1964'den, 1974 yılına kadar 10 yıllık sü
re içinde Çukurova'da Mersin - İskende
run - Adana - Karataş güzergâhında, tam 
6 668 dekar tarım arazisi, sanayi kuruluş
larına verilmiştir. 

Anadolunun bir önemli çevre sorunu 
da erozyondur. Doğu Anadoluda Kars 
ili, Orta Anadolunun güney yarısı çok 
büyük rüzgâr erozyonunun tehdidi altın
dadır. Bunun büyük bölümü de Konya' 
da bulunmaktadır. Gerçi biz, Konya Ka
rapınar'da 1962 yılında başlatılan bir 
programla, çok iyi bir erozyon önleme 
politikası uyguladık ve başarılı oldu. Ay
nı anlayışın diğer illerimizde de gösteril
mesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin orman kaynakları giderek 
yok olmaktadır. Anadolunun aşağı yukarı 
tümüyle ormanla kaplı olduğu kitaplarda 
yazılı. Anadolu'nun yüzde 72'si orman 
iken, bugün Anadolunun yüzde 22'si or-
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matıdır. Asur kitabelerinde; Van çevresi
nin saz kadar sık ormanlarla kaplı olduğu 
yazılıdır. Saz kadar sık ormanlardan bu
gün bozkıra gelinmiştir. Anadoluda. Bi
linçsizce çıkarılan orman yangınları, pa
rasal yönden büyük zararlara sebep ol
makta; ama daha büyük ölçüde, doğal 
dengeyi bozmakta, yaşayan canlıları yok 
etmekte ve büyük zarar vermektedir. 

Orman köylüsünün ormanı bir sorun 
olarak görmesini önlemek, onun, orman
la birlikte mutluluk içinde yaşayacağı ted
birleri almak zorundayız. 

'Ormanlarımızı yok eden bir diğer et
ken, asit yağışıdır. Özellikle kaloriferik 
değeri düşük, buna karşılık kükürt oranı 
yüksek olan linyitlerin termik santralar
da ve binalarda yakılmasıyla ve her yıl 
giderek artan motorlu araç sayısıyla hava
ya verilen gaz emisyonlar, giderek artan 
oranlarda atmosfere karışmakta ve asit 
yağışına neden olmak tadır. Bu durumun 
ilk belirgin ve kötü etkisi MurgulMadir. 
Bakır işletmelerinden çıkan SOa gazı, fab
rika kurulmadan önce tümüyle ormanlık 
olan M'Uirguî vadisini birkaç yıl .içinde 
çöle çevirmiştir. Çarşamba ovasında bu
lunan Karadeniz Bakır Tesislerinden çı
kan aynı gaz, ovadaki tarım ürünlerine 
zarar vermiştir. Yatağan Termik Santralı
nın bölgedeki kızılcam ormanlarına aynı 
zararı vermesi söz konusudur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin çev
re konusunda bir diğer sorunu da Av 
Yasasıdır. 1937 yılından kalma bir Av 
Yasası ile verilen bilinçsizce -belki o za
man için geçerli olan- av izinleriyle, Tür
kiye'nin yaban hayvan stoku erimiştir; 
pars, vaşak, domuz, kurt, çakal, sırtlan, 
kuyruksüren gibi hayvanlar, yok olmuş
tur. Biraz önce söylediğim gibi, dünya
da «Anadoluparsı» diye anılan ve baş
ka bir yerde olmayan hayvanllar yok ol

muştur. Bir örnek hatırlatmak istiyorum, 
Türkiye'de (Güneydoğu Anadoluda) kap
lanın yaşadığı ve en son kaplanın da 1970 
yılında vurulduğu bir gerçektir. 

Türkiye'de bu dengeyi korumak için 
yeni bir Av Yasası gerekmektedir. Yeni 
bir Av Yasasıyla, Türkiye'nin doğal den
gesi korunmalıdır. Avcıların bu konuda 
bir sözü var. Gerçi, onlar da bu işi epey 
istismar ettiler; ama, avcıların şimdi bir 
eleştirisi, bir uyarısı var : Eğer bu anlayış
la gidersek, Türkiye, sadece yaban do
muzu ve yaban keçisi avlanabilecek bir 
ülke halime gelleceik diyorlar. Bunların 
önüne geçmemiz gerekmektedir. 

Yabancılar, Türkiye'de yaban hay
vanlarını ayrıca tüketmektedirler. Size bu 
konuda.bir örnek gösterebilıinim : Ege'de 
yerleşen yabancılar var. Bu yabancıların 
yaptıkları iş, Türkiye'de yılan dahil bir 
sürü yaban hayvanını toplayıp, dışarıda
ki hayvanat bahçelerine pazarlamaktır. 
Doğal Mayalı Koruma Derneğine, Al
manya'dan bu yolda gelen bir uyarı ve 
Türkiye'de bu işi yapan adamın mektubu 
var. Adam, tuttuğu hayvanlara fiyat biç
miş, dünyadaki hayvanat bahçelerine gön
deriyor. Elimde, Türkiye'den yakaladığım, 
yılanından tutun, diğer hayvanlarına ka
dar liste var. Yani, bizim kapılanmızıda 
koyunun çıkışına müsaade edilmiyor; 
ama, yaban hayvanların çıkışıma müsaade 
ediliyor. Bu konuda yine ilginç bir ör
nek vereyim : 30 tane saka kuşu bizim ka
pılarımızdan çıkmış; ama, İngiltere'den 
içeriye girememiş. (İngiltere, Türkiye'nin 
belgesini aramış ve olmadığı anlaşılınca 
İngiltere gümrüğü uçakla saka kuşlarını 
geriye göndermiş. Bu, bir çevre bilinci 
meselesidir, bu, insanın yaşadığı çevreye, 
yaşadığı doğaya önem vermesi meselesi
dir. Bizler, özellikle çevre sorünlarunı ya
şayan milletvekili arkadaşlarımızla bun-
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'lan yaşıyoruz, çeşitli yerlerde dile getir
meye çalışıyoruz. İktidar partisine men
sup arkadaşlarımız da bunu yapıyorlar; 
değerli hemşerimiz Sayın Atasever, Av
rupa Konseyi Tarım Komisyonunda çev
reyle ilgili olarak bunları dile getiriyor; 
ama, b;r de bunu hep birlikte araştırma 
önergesiyle gündeme getirmeliyiz. Türk 
kamuoyunun gündemine çevreyi getirme
li ve Meclisin buna sahip çıktığını gös
termeliyiz. 

Bu konuda Türkiye"de bir yetki kar
gaşası vardır. Su ürünleri konusundaki 
yetki kargaşasını size anlatmak istiyo
rum : Tarım Orman ve Köyişleri (Bakan
lığına su ürünlerinin denetimiyle tilgili, 
1341 sayılı Su Ürünleri Yasasıyla verilmiş 
bir yetki. Burada eskilden Su Ürünleri Ge
nel' Müdürlüğü isimli bir genel müdürlük 
vardı. Bu genel müdürlük kaldırıldı; ko
ruma ve denetim Koruma Genel Müdür
lüğüne, diğer hususlar Proje ve Uygula
ma Genel Müdürlüğüne bırakıldı. 

Koruma ve denetim, Sahil Güvenlik 
ekipleri yapıyorlar; ama, Sahil Güvenli
ğin hiçbir çevre bilinci yok, o denizle, o 
balıkla ilgili hiçbir bilinci yok. Denizleri-
mizdeki doğalı zenginlikler böylelikle tah
rip oluyor. Bu, Türkiye'deki yetki karga
şasına en büyük örnektir. Yani, çevre yö
nünden 'sahillerimize kim karışacaktır? 
Tarım Bakanlığımı, Koruma Kontrol Ge
nel Müdürlüğü mü, Sahil Güvenlik teş
kilatı mı? Bunu Ida, bu araştırmalarla 
çözmemiz gerekmektedir. Balıkçılığımız 
her geçen gün geriye gitmektedir. 

Yetki kargaşasına bir örnek olarak, 
biraz önce söylediğim, Enez Gala Gölü 
meselesini vermek istiyorum. Aynı olay 
Kırşehir yakınlarındaki 'Seyfe Gölünde, 
Kayseri yakınlarındaki Yay Gölünde de 
var. 

Bakın, Amerika'da «Flamingo Yolu» 
diye bir dizi vardı, biliyorsunuz televiz
yonda izledik. Amerika'da flamingo yaşa
mıyor. Amerika'da flamingoyu yaşatacak 
doğalı dengeyi özel olarak yaratıyorlar; 
ama, gidin Seyfe Gölüne 25 bin flamingo 
var. Oradaki kuş sayısı yarım milyonu 
buluyor ve orada 1 metre derinlikte tuz 
gölü var; Devlet Su İşleri kanal açıp ora
yı kurutmaya çalışıyor. Aynı şey. Enez' 
ide Gala Gölünde var; Manyas'ta kirlen
me var. Yani, Çevre Genel Müdürlüğü ve 
diğer kuruluşlar o gölü korumaya çalışır
ken, Devlet Su İşleri geliyor orada kanal 
açıyor. Yetki kargaşası, uyumsuzluk bu
rada. 'Bunlara dikkatinizi çekmek istiyo
rum. 

Tuz Gölü için de bir örnek verebili
rim. Bakın, Devlet Su tşleri Konya Ova
sı Sulama Projesi Uygulaması' sonucu, 
boşaltma kanallarını Tuz Gölüne daya
mış; Konya 'Belediyesi kanalizasyon de
şarjını Tuz Gölüne yapıyor, göl etrafın
daki! özel ve kamuya ait kuruluşlar artık
larını oraya veriyor, ondan sonra dia Te
kel İdaresi oradan tuz alıyor. Devletin 
kuruluşları orayı kirletiyor, devletin bir 
kuruluşu oradan tuz alıyor. Kimsenin 
kimseden haberi yok. 

Porsuk Çayı; Sanayi ve kentsel artık
lar oraya atılıyor; fakat, tarımsal sulama 
projesinde oradan yararlanılıyor, kentsel 
içmesuyu projesinde oradan yararlanılı
yor. Kirleten de kamu, yararlanan da 
kamu. 

lîzmit Körfezi : ıBir yandan temizleme
ye çalışıyoruz, bir yandan kirletiyoruz. 

Bir örnek daha vermek istiyorum; 
-heyecanımı mazur görün, insan bunları 
yaşadıkça, gördükçe üzülüyor- tatlı su 
kereviti. Üretimi gayet iyi idi. Bakın, 
19'84'te 7 936 ton kerevit üretimi vardı, 
1986'da 1 585 tona düştü. Neden? Eğir-
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dir Gölünde bir bakteri çıktı, oradaki 
kerevitleri öldürdü, oradaki balıkçılar baş
ka göle gittiler. Neyle? Takımlarıyla... 
Gittikleri gölü kuruttular. Türkiye'nin 
simidi kerevit üretimi 1 585 ton. Yani, 
karışan yok, kontrol eden yok, bu açma
za düşüyoruz. 

Hava kirliliği aynı 'durumda. Hava 
kirliliği için bir yönetmelik hazırlanıyor, 
«400 miligram/metreküp iyidir» deniyor; 
Çevre Sağlığı, «Hayır, dünya standardı 
150 miligram/metreküptür» diyor, ölçü
sünü kim getirecek? 

Kıyılarımız : 
Sayın Başbakan bayram tatilinde 

Fethiye'de bu konuya değindi; ama, çok 
geç kaldık. 8 210 kilometre olan kıyıla
rımızın 1 520 kilometresi denize girme
ye elverişli; ama, biz kıyılarımızı dört 
amaç için birden kutlanıyoruz. Konut 
yerleşimi var, turizm var, endüstri var, 
tarım var kıyılarımızda. Gelin Kumbur
gaz'a, denizi kilometrelerce göremezsiniz. 
izmit'te hem tarım yapılıyor kıyılarda, 
hem! turistik işletme var, hem sanayi te
sisleri var. Kıyılarımızı korumamız lazım 
ve bu kirlenme, kıyılardaki bu yoğun tra
fik sonunda Marmara'yı kendini temizle-
yemez hale getirdi. Bakın, Marmara'nın 
kendisini temizleyebilmesi için gerekli bi
yolojik oksijen gereksinimi önceleri gün
de 65 ton iken, 1970'lerde yoğun kirlen
me neden'iyle, bugünde 150 tona çıktı; 
bugün 500 tonu geçti. Marmara artık 
kendini temizleyeni iyor ve denizlerde 
kimyasal artıklar doğrudan doğruya bir 
zehir olarak serbest halde bulunuyor. 

'BAŞKAN — Sayın Gürseler, yavaş 
yavaş toparlayımiz efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, araştırma öner
gemizde bütün bu hususları yeterince 

başlıklarla söylediğimizi sanıyorum; son 
olarak, tarımdaki kirlenmeyi söylemek is
tiyorum. 

Tarımdaki kirlenme, aşırı ölçüde sunî 
gübre ya da tarım ilacı kullanılmasının 
yarattığı bozukluktur. Hem toprağın ya
pısı bozulmaktadır, hem üretilen gıdalar
la insana zarar verilmektedir. Bunun bir 
diğer örneği deterjandır, bumun bir diğer 
örneği alüminyum kaplanın kuHlamllması-
dır, bunun bir diğer örneği plastiğim gı
da maddeleri ambalajında kullanılması
dır, alüminyumun gıda maddeleri amba
lajında kullanılmasıdır. Hem insan sağ
lığına zararlı olmaktadır, hem plastik ve 
alüminyum denizde de toprakta da eri
mediği için hem denizin hem toprağın 
doğal dengesini bozmaktadır. DDT bu
nun en açık örneğidir. DDT, biliyorsunuz 
İkinci Dünya Savaşında çıktığı zaman, 
herkes dört elle sarıldı; ama Amerika'da 
yapılan bir araştırmaya göre, anne sütün
de tespit edilen DDT miktarı, inek sütün
de olması gerekenin tam dört misli. Yani, 
«İnek sütünde bu miktarda olursa zarar
sızdır» diye verilen raporla ortaya çıkan 
miktarın dört misli DDT var anne sütün
de. Bu maddeler, insan bünyesine bu şe
kilde karışıyor. 

Değerli milletvekilleri, konuyu fazla 
uzatmadan, oylamaya da vakit bırakmak 
üzere, sözlerimi topluyorum. Sayın Hü
kümetimizin araştırma önergemize katıl
dıklarını belirtmesiyle, iktidar grubunun 
ve diğer partilerimizin de katılması dile
ğimi tekrarlıyorum. Hem 1980'den beri 
Yüce Meclisin işletmediği bir Meclis ça
lışmasını başlatırız, hem de dünyaya -sa
nıyorum bu, dünyada da ilk kez olacak
tır- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
çevre sorunlarına bu kadar üst düzeyde 
önem verdiğini göstermiş oluruz. 
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Beni dinlediğiniz için, Sayın Başka
na ve sizlere saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Baki Durmaz; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BAKİ DUR
MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; çevre sorunları 
hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
milletvekillerinin Yüce Meclise vermiş 
oldukları Meclis araştırması önergesi ne
deniyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ve ge
lişmekte olan bütün ülkelerin, bugünkü 
hayat seviyesini ve geleceğini farklı ölçü
de ve farklı şekilde de olsa etkileyen çev
re' sorunlarının giderek büyük boyutlara 
ulaşması, özellikle son 20 yılda dünya ka
muoyunun dikkatlerini üzerine çekmiştir. 
Bu nedenledir ki, çeşitli ülkelerin konu
ya duyduğu ilginin sonucu, 1972 yılında 
Stockholm'de bir konferans tertiplenmiş 
ve uluslararası bir çevre politikası oluş
turulmaya çalışılmıştır. Bunu takiben 
ulusal çevre politikaları oluşmaya başla
mıştır. 

Türkiye'de çevre politikası kavramı
nın tartışılmaya 'başlaması, 1970'li yıllar
dan itibaren olmuştur, tik defa Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer ve
rildiği görülmektedir. Bu donemde çevre 
sorunları vakfının kurulması ve çalışma
larıyla kamuoyunun dikkatinin çevre so
runlarına çekilmesi sonucu, 1978 yılında 
Başbakanlığa bağlı bir Çevre Müsteşarlı
ğı kurulduğunu 'görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, insan hayatını 
yakinen ilgilendiren çevre konusuna, 

Anayasamızda da yer verilmiştir. Ana
yasamızın 56 ncı maddesi, «Herkes, sağ
lıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hak
kına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
dağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların öde
vidir» denilmektedir. 

Ayrıca, 1983 yılında yürürlüğe giren 
2871 sayılı Çevre Kanununun 1 inci 
maddesinde, çevrenin korunmasını, iyi
leştirilmesini, kirliliğin önlenmesini, bu
günkü ve gelecek kuşakların uygarlık ve 
yaşam düzeyinin geliştirilmesini ve alına
cak bütün tedbirlerin ekonomik ve sosyal 
kalkınma hedefleriyle uyumlu olmasını 
temel politika olarak benimsemiştir. 

Anayasamızda, çevrenin korunacağı
nın belirlenmesi ve bu konuda bir kanu
nun yürürlüğe girmesi suretiyle çevre ko
nularının ele alınması, Türkiye'nin, çev
re politikası yönünden iki büyük adımı
dır. Bununla beraber, Çevre Kanununun 
'bugüne kadar yeterince uygulanmayışı 
ve devlet yönetiminde görev alanların 
çoğunda görülen çevre koruma gayret
leri kalkınma temposunu zedeleyebilir 
endişesi, çevrenin korunması ve gelişti
rilmesine yönelik politikalarda istenen 
gelişmelerin sağlanması sonucunu getir
miştir. Nitekim, bu endişe Çevre Kanu
nunun 1 inci maddesinde de bir ölçüde 
yer almakta; bu gayretlerin ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu ol
ması gerektiği ifade edilmektedir. 

Türkiye'nin çevre politikasında iste
nen bütünlük ve kararlılığın hâlâ mevcut 
olmadığı görülmektedir. Uygulanan po-
litikaalrın da, daha ziyade kirliliği önle
yici ve nispeten dar anlamda geliştiği ayrı 
'bir gerçektir. 

Çevre politikalarına geniş kitlelerin 
iştiraki kolay kabul edilir bir sistem ha
line gelememiştir. Hükümetin konuya he-
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nüz yeterince girmemesi ve gerekli öne
min verilmemesi de ayrı bir önemli ek
sikliktir. 

Bugün görülen liberalizmin,, çevreye 
de fazla önem vermemek şeklinde değer
lendirildiği şeklindedir; 21 inci yüzyıla 
girerken bütün ülkelerde çevrenin kazan
dığı önem, özellikle 'Batı dünyası ile bü
tünleşme gayretinde olan Türkiye'nin 
çevre politikasını da büyük ölçüde etki
lemektedir. Bu bakımdan, ülkemiz açısın
dan çevre politikası çok önem arz etmek
te olup, gerekli tedbirleri belirleyen etkin 
politikaların bir an evvel yürütülmesi ka
çınılmaz duruma gelmiştir. 

Türkiye, Avrupa Topluluğuna girme 
kararı vermiş 'bir ülke olarak, kalkınma 
planlarında, bu ülkelerin çevre politika
larına paralel politikaları benimsemek 
durumundadır. 1979-1983, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında, çevre so
runlarını önleme aşamasında çözüme ka
vuşturulması öngörülmüştür. Doğa ve 
doğal kaynakların kullanımında rasyo
nellik sağlanarak geriye dönülmez çevre 
sorunlarının yaratılmayacağı ilkesi geti
rilmiştir. 

1985 - 1989 Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planımda ise, 'kaymakların, gelecek 
nesillerin de yararlanabilmesi için en iyi 
şekilde muhafazası ve geliştirilmesinin te
mel ilke olduğu, tabiî kaynak kullanı
mında ekolojik dengenin gözetilerek bu 
kaynakların gelecek nesiller için de mu-
faafazja.ve geliştirilmesine önem verilmesi 
ilkesi kalbul edilmiştir. 

Bugün, çevre politikaları, kaynakların 
rasyonel kullanımı, muhafazası, gelişti
rilmesi politikaları ile eşanlamlı kaynak 
idaresi ön plandadır. 

Çevre politikası, insan sağlığını tehli
keden korumanın da ötesinde, insan nes
linin geleceğini koruyabilmek için uzun 

vadeli kaynak kullanımını yönlendirmek
tir. Dolayısıyla, genel kaynak kullanımı 
ilkeleri dışında her sektörün bir çevre 
politikası olmak 'zorunluluğu vardır. 

Uluslararası çevre mevzuatının yatı
rımlarının giderek geliştiği ve arttığı, 
uluslararası doğal dengeyi sürekli kont
rol eden istasyon şebekesinin sıklaştığı 
ve doğal dengeyi bozucu faaliyetlerin 
uluslrarası düzeyde afişe edildiği, ticarî 
ve diğer ekonomik boyutları ile değerlen
dirildiği bir gelecek için Türkiye hazırlık
lı olmak zorundadır. 

Türkiye gelecek için yapılan tahmin* 
lerde komşularına göre avantajlı olan 
durumunu ve zengin doğal kaynaklarını 
süratle koruyucu tedbirleri almak duru
mundadır. 

1973'ten bu yana, Türkiye'de, idarî 
yapıda, akademik bünyede, mevzuatta, 
çevre konusunda gelişmeler olmuştur ve 
bu konuda kamuoyu yaratılmaya çalışıl
mıştır. Son yıllardaki büyük şehir bele
diyelerinin bazı uygulamaları dışında çev
re ile ilgili uygulamalar, bu gelişmelerin 
çok gerisinde kalmıştır. Ancak, büyük 
şehir belediyelerinin çevre uygulamaliarı 
Türkiye genelimde geliştirilecek politika
lar için bir tecrübe olmuştur. Uygulama
lardaki 'başarısızlıklar ise kaynak yeter
sizliği, sanayileşme ve kentleşmede yer 
seçimi kriterleri olmayışı, yatırımlarda 
çevre kirlenmesini dikkate alınmaması, 
bakanlıkların tutarlı ve kararlı çevre poli
tikasının olmayışı, bakanlıklararası koor
dinasyon eksikliği, alıcı ortam ve deşarj 
standartlarının olmayışı veya uygulanma
yışı, denetim labbratuvar şebekesinin ku
rulmamış olması, yeterli ve sıhhatli çevre 
istatistiklerinin olmayışı, çevre konusun
da insan gücü ve teknoloji politikasının 
eksikliği, bu konuda gelişmeleri engelle
yen faktörler olarak görülebilir. 
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Çevre boyutunun, 'bütün insan faali
yetlerini kapsayan bir sistematik içinde 
ele alınması, tüm sektörlerle tutarlı ve 
kararlı çevre politikaları olması gerek
mektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınma 
gerçekleştirilirken, doğal çevre korunma
lıdır. Çevreyi korumak için alınabilecek 
tedbirlerden ise, ekonomik olanlar seçil
melidir. 

Türkiye, hava, su, toprak kaynakla
rını korumak için, çok eski yıllardan beri, 
ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve 
idarî düzenlemeleri kısmen de olsa yap
mıştır; ancak, bu düzenlemeler, ihtiyaç
lar doğrultusunda, bütünlükten uzak, 
belli sorunlara çözüm aramak biçiminde 
olmuştur. 1924 yılında çıkarılan Köy 
Kanunu, 1930 yılında çıkarılan Umumî 
Hıfzıssı'Mia Kanunu, 1937 yılında çıkarı
lan Orman Kanunu ve nihayet 1973 ve 
1987 yılları arasında çevre ile ilgili yapı
lan yeni düzenlemeler bunlar arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, gelişmekte olan 
ülkemizin en önemli sorunlarından biri
nin ekonomik kalkınma olduğu açıktır. 
Ekonomik kalkınma sürecinin çevre açı
sından doğrudan doğruya yol açtığı so
runlar yanında, hızlı nüfus artışı ve nü
fus artış hızının iki katı civarında bir hız
la artan kentsel nüfusun ortaya çıkardığı 
çevre sorunlarının öneminin giderek art
makta olduğu gözlenmektedir. 

Öte yandan, ekonomik kalkınma hızı
nın son on yıl içinde ilk üç plan döne
mine göre azalması, buna karşılık nüfus 
artış hızının halen yüzde 2,5 düzeyinde 
olması, işsizlik sorununu da önemli öl
çüde artırmıştır. İşsizlik, önemli bir eko
nomik sorun olduğu gibi, önemli bir sos
yal sorun ve hatta önemli bir çevre so
runudur. Çevre, canlı varlıklar ile bu var
lıkların yaşadığı ortamdaki hava, su ve 
topraktan ya da doğal kaynaklardan olu

şan bir ekolojik sistemdir, tnsan İhtiyaç
larını karşılayan mal ve hizmet üretimi 
için, haVa, su ve doğal kaynaklar çevre
den alınıp kullanılırken, üretim süreci so
nunda çevreye kirli hava, kirli su ve kirli 
atık dediğimiz bazı maddeler verir. Bu 
olgu sonucunda çevre kirlenmesi ortaya 
çıkar ve çevremiz karmaşık bir hal alır. 
Bu kirlilik ve atıklar, sağlığımızı da olum
suz yönde etkiler. Bu kirlilikten tüm can
lılar da olumsuz yönde etkilenirler. Do
ğa dengesi bozulur. İhtiyaçlarımızın kar
şılanmasında en önemli kaynaklar olan 
bava ile su, doğal güzellikleri oluşturan 
göl, deniz ve orman, sessiz ve sakin çevre
nin ve yaban hayatının önemi hepimizce 
'bilinmektedir. Bunların kirlenmesi veya 
yok olması, çevre sorunlarının bir başka 
önemli yönüdür. 

'Sayın milletvekilleri, sanayileşmede 
yanlış yer seçimi sorunlar arasında önem
li bir yer tutmaktadır. Sanayileşme için 
yer seçilirken tarım, turizm, doğal ve kül
türel alanlar göz ardı edilemez. Hatalı 
yer seçimiyle değerli tarım topraklan-

1 m izin doğal ve turizm değerleri olan alan
larımızın önemli bir kısmı elden çıkarıl
mıştır. Turizm potansiyeli yüksek alan
larda çevreyi kirleten sanayi tesislerinin 
kurulması, yılda b'ir kaç kez ürün alınabi
len değerli topraklarımızın fabrikalarla 
kaplanması ve atıklarıyla kirletilmesi bu 
»tür çelişkilerdendir. Gökova Kemerköy 
Termik Santralının o yörede kurulmak 
İsteği bunun açık bir örneğidir. Gökova 
Körfezinin doğal ve sosyal dokusu Ke-
merköy'de kurulacak termik santralın 
açılmasıyla büyük ölçüde etkilenecek ve 
bu yöre hava kirliliğiyle yaşanılmaz bir 
bölge haline getirilecektir. Geçen, yıl da 
bu olay karşısında yöre halkının tepkileri
ni sayın hükümetin umursamaz bir tu
tum içerisinde nasıl karşıladığını ibretle 
izledik. 
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Sayın milletvekilleri, hızlı nüfus artışı
nın neden olduğu kentleşmeyle, hızlı nü
fus artışı sonucu artan işgücünün istihdam 
edilmesine imkân vermeyen bir ekonomik 
'kalkınma, dolayısıyla artan işsizlik, çeVrte 
sorunlarının giderek artmasına katkıda 
bulunmaktadır. Çevre ve çevre sorunları, 
bir yandan nüfus ve nüfus artışıyla, öte 
yandan ekonomik kalkınmayla yakından 
ilişkilidir. Bu balkımdan, çevre kirlenme
sine yol açmadan ekonomik kalkınma na
sıl gerçekleştirilebilir, bunu bütün boyut
larıyla araştırmakta fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, doğal dengenin 
bozulması, doğal kaynakların tahrip edil
mesi, tarım ürünlerimizi de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Havanın kirlenmesi ve ha
vanın, birleşim 'bakımından canlılara za
rarlı olacak bir seviyede kirlilik sınırına 
ulaşması, tarımsal üretimi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kirli hava, bitkilerin fo
tosentezine mani olmakta, gelişmesini en
gellemekte, sürgün ve çiçeklerin yanma
sına yol açmakta; ayrıca, tozlayıcı bö
ceklerin ve kuşların da ölmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca, erozyon çok önemli 
bir çevre sorunudur; toprağı tutan bitki 
örtüsünün yok edilmesi su rejimini boz
makta ve 'bu da toprak erozyonuna sebep 
olmaiktadır. 

İkinci bir unsur 'su kirlenme'sidir. Çe
şitli amaçlarla kullanılan suyun tabiî ya
pısının bozularak kirlenmesi veya zararlı 
hale gelmesi, kirli suların tarımda kullanıl
ması üretimi olumsuz etkilemekte, zehir
lenmelere yol açmakta, su ürünlerini yok 
etmektedir, sulardaki tabiî temizleme ola
yını önlemektedir. Pis su kaynakları insan 
sağlığını tehdit etmektedir. Tarıma dayalı 
sanayide kullanılan su ile kirlenme ara
sında da yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Ülkemizin birçok akarsuyunun bilinçsiz
ce kirletilmekte olduğu müşahede edilmiş

tir. Buna bir misal vermek gerekirse, gün
de 2 bin ton şekerpancarı işleyen bir fab
rikanın yıkama ve işleme sonucu oluştur
duğu atık suyundaki 1 günlük atık mad
de miktarı, 200 hin nüfuslu bir yerleşim 
yerinin kanalizasyon suları ile 1 günde 
atılan metabolizma atıklarına eşdeğerdir. 
Fabrika atıkları, dere ve nehirlere bilinç
sizce akıtılmaktadır. O halde, tarıma da
yalı olan gıda sanayii ve diğer sanayiler 
hızlı bir şekilde suları ve haVayı kirlet
mektedirler. Bu nedenle, tüm sanayi te
sislerinin, kuruluş aşamasında, arıtma te
sislerinin kurulması gerekmektedir. 

'Bir başka misal vermek gerekirse sa
yın milletvekilleri, Ege Bölgesine veya Ak
deniz Bölgesine yolunuz düştüğünde, Af
yon'un hemen girişiride bir çimento fabri
kası ile karşılaşırsınız. Bu çimento fab
rikası, 'güneyden esen bir rüzgârla bütün 
'dumanlarını ve gazlı zehirlerini Afyon'un 
üzerine saçmaktadır. Bugün bu sanayi te
sisi şehrin ortasında kalmıştır. Bu önerge
nin, sanayi tesislerinin seçiminde Ve ge
lecekte bulunacakları yerlerin tetkikinde 
ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda 
bir Meclis araştırması olduğuna inanıyo
ruz.. 

Hava ve su kirlenmesinden sonra, ta
rımsal üretimi ilgilendiren diğer bir çevre 
sorunu da toprak kirlenmesidir. Sanayi 
atıkları nedeniyle verimli tarım toprak-
larimız bozulmakta, giderek verimsiz hale 
gelmektedir. Adana, Bursa vesair gibi çok 
önemli ovalarımız tarım dışı kalmakta, 
tarım üretimimiz olumsuz yönde etkilen
mektedir. Uygunsuz kentleşme ve sanayi
leşme, verimli tarım topraklarımızı yer
leşim yeri ve sanayi alanları haline ge
tirmiştir. Kentleşmede ve sanayileşmede, 
verimli topraklar yerine, verimsiz arazi
ler seçilmelidir. Tarım toprağının bilinç
sizce kirletilmesi, bu toprakların tarım 
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dışı kalmasına neden olmakta; bu da doğ
rudan doğruya prodüktiviteyi ve tarımsal 
üretimi menfi şekilde etkilemektedir. 

Tarımsal üretimle ilgili olan diğer 
önemli bir olay, tarımsal müea'dele ilaç
larıdır. Türkiye'de modern tarımın artı
şına paralel olarak 1960 - 1985 arasında 
kimyasal gübre tüketimi 107 bin tondan 
8 milyon tona ulaşmıştır. Tarımsal ilaç 
tüketimi de aynı dönem içerisinde 23 bin 
tondan 80 bin tona yükselmiştir. Ziraî 
mücadele ilaçlarının bilinçsizce kullanıl
ması -sebebiyle bu ilaçların doğada bırak
tığı atıklar önemli bir çevre sorunu ya
ratmaktadır. Kimyasal mücadele yerine, 
biyolojik mücadeleye önem verilmelidir. 

Türkiye'de genellikle kırsal kesim çok 
dağınıktır. Yerleşim yeri sayısı 80 bini 
geçmektedir. Bu kadar dağınık Ve kont
rol edilemeyen yerleşim yeri, doğal den
genin 'hızla bozulmasına yol açmaktadır. 
O halde bu yerleşim yerlerinin de bir dü
zen altında tutulması, çevre sorunları ba
kımından önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde sana
yileşmeyle birlikte kırsal kesimden kent
lere göç, hepimizin bildiği bir olgudur. 
Kırdan kente göç sorunu, şehir nüfusu
nun hızla artışı, beraberinde halka veri
lecek hizmetleri de kaçınılmaz olarak ar
tırmıştır. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı sa
dece kent - kır dengesini düzenlemek de
ğildir. Kaynağını büyütmeyen Türkiye' 
nin büyüyen sorunları vardır. Bir başka 
deyişle, kaynaklar aritmetik, sorunlar ise 
geometrik diziyle büyümektedir. Bunun 
sonucu olarak kentteki vatandaşın temel 
'gereksinimi olan sağlık, eğitim, istihdam, 
altyapı gibi ana hizmetlerin karşılanma
sında büyük güçlükler çekilmekte ve çev
re sorunları karmaşık boyutlara ulaşmak
tadır. 

Kentleşme sorunlarımızın kaynağında 
hızlı, düzensiz ve çarpık kentleşme yattı-
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gına göre, ülkede nüfusun ve ekonomik 
etkinliklerin dağılışında dengeye . önem 
vermek zorundayız. Devlet, kentleşmede 
imar sorunlarının çözümünde, özendirici, 
yol gösterici, altyapıyı kurucu bir politika 
izlemeli; geri kalmış yörelere gerekli önem 
verilerek, bu bölgeleri gelişmiş olanların 
düzeyine çıkarmaya çalışmalıdır. Ülkemi
zin her yöresinde yaşayan halkın hem kal
kınma çabalarına katılmasını, hem de 
gelişmenin nimetlerinden dengeli olarak 
yararlanmasını ancak bu şekilde sağla
yabiliriz. Çarpık kentleşme sorunlarımız 
da böylesine bir disiplinli çalışmayla çö
zülebilir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, belli 
bir nüfusu besleme, barındırma ve tarım 
yapısından sanayi yapısına geçme duru
munda olan bir ülke olarak, gelecekteki 
durumunu, çevre politikaları faktörünü 
de dikkate alarak incelemek durumunda
dır. Türkiye, Akdeniz Bölgesindeki çev
re ve standartlarını, kendi özelliklerini 
kabul ettirerek belirlemek imkânına sa
hiptir. Bu avantajlara sahip olarak, Tür
kiye, kısa vadeden başlayarak uzun va
deye doğru, çevre konusunda bir dizi 
projeksiyonlar hazırlamak ve uygulamak 
zorundadır. Bu projeksiyonların başlıca-
brın. şöylece özetlemek mümkündür : 

Ekolojik havzasını tespit etmek; su, 
toprak ve diğer tabiî kaynakları nasıl 
kullanacağını hedeflemek; çevre stan
dartlarını belirlemek; bu standartlar çer
çevesinde yatırım projelerine çevre kri
terlerini dahil etmek; kalkınma ile tabiî 
kaynakları rasyonel kullanmak; birbirle
rini destekleyici politikaları oluşturmak 
ve çevre ile kalkınmayı birlikte yürütme 
imkânlarını araştırmak; ülkede çevre arı
tım teknolojisini geliştirmek; Türk çevre 
mühendisliğini teşvik etmek; çevre ile il
gili yerli üretime dış pazar bulma çalış-
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malarına girmek; her sektör ve her ba
kanlığın kendi çevre politikalarını genel 
çevre politikaları ışığında nasıl geliştire
ceğini ortaya koymak; çevre konusunda, 
uygulayıcılar ve karar vericiler arasında 
etkili işbirliğini! sağlamak, çevre eğitimi 
ve kamuoyu hassasiyeti yaratılarak çevre 
korunmasına karşı tüm insanlarımızı du
yarlı hale getirmek; meteorolojik faktör
ler de dikkate alınarak, kalkınmada yer 
ve teknoloji seçimi kriterlerini tespit et
mek; Türkiye'nin çevre sorunlarıyla il
gili çözümlerini kendi şartları içerisin
de araştırarak en etkili tedbirleri almak 
ve insanlarımızın daha rahat bir ortam
da yaşamasını sağlamak; gelecek nesil
lerimize de temiz ve yaşanılır bir çevre 
bırakmak için, bu konuda Meclis araş
tırması yapılmasının ibüyük faydalar sağ
layacağına şahsen ve grup olarak inanı-
yori'Z. 

Yapılacak araştırmada hava kirliliği
ne neden olan sebeplerin ortaya çıkarıl
ması; ekonomik ve ekolojik etkileşme so
nucu olan önemli problemler; su ve su 
kaynaklarımızın değerlendirilmesi; deniz 
kirliliğinin bugünkü içinde bulunduğu 
durum; artık ve atıkların deniz kirliliği 
üzerindeki etkileri; deniz ürünleri ve ba-
lıkç.üık üzerindeki deniz kirliliğinin et
kilen; toprak kaynaklarımız, arazi kul
lanımı, tabiî afetler, tarım ve tarım ile 
çevrenin etkileşimi; enerji ve enerji ile 
çevre arasındaki etkileşim; endüstri ile 
çevre af asındaki ilişkiler; çevreye etki 
ede", endüstri kuruluşlarındaki yer seçi
mi; sağlıksız kentleşme, ulaştırma, orman 
kaynakları; yaJban hayatının kullanımı ve 
değeri ve korunması, katı atıkların yok 
edilmesi ve endüstriyel atıkların kullanı
lır hale gelmesi; gürültü ve gürültü açı
sından çevrenin bugünkü ve gelecekteki 
durumu, çevre konusunda karşılaşılan 

bugünkü zorluklar; uygulanan program
ların etkinlik dereceleri, bu konuda uy
gulanacak yeni projelerin tespiti esas 
alınmalıdır. Ülkem üz kalkınmasında bü
yük bir potansiyeli olan turizmin çevre 
sorunlarıyla olumsuz yönde etkileşimi 
bilhassa ortaya çıkarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu saydık
larımızı çevre sorunlarının çözümünde 
etkili kılmak için, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti tarafından verilen Meclis araş
tırması önergesine olumlu oy vereceğiz. 
Bu konuda Sayın Bakanın da olumlu ola
rak biraz evvel burada görüş belirtmeleri, 
ben; ve grulbumuzu memnun etmiştir. 
Bu araştırma sonunda elde edilecek ve
rilere göre tespit edilecek politikalarla, 
millî seviyede bir çevre politikası oluş
turulması gereğine inanıyoruz, 

Bu duygularla, Yüce Meclisimizi şah
sım ve grubum adına saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Durmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ali Talip Özdemir; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALÎ TA
LİP ÖZDEMtR (Konya) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Te
kirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gür-
seler ve 33 arkadaşının, çevre değerleri
nin korunması ve çevreyle ilgili prob
lemlerin çözümü iiıçin vermiş olduğu 
Meclis araştırması önergesine Anavatan 
Grulbu adına ceVap vermek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi, 
şahsım ve grubum adına saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli millet vekilleri, özellikle sayın 
imiUetviekiiline ve değerli arkadaşlarına bu 
konuda şükranlarımı ifade etmek istiyo-
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rum< Gerçekten, Türkiye'nin bugün için
de bulunduğu ve dünyanın içinde bulun
duğu durumu göz öınüne alacak olursak, 
çevre konusu, ekonomiyle eşdeğer ol
mak üzere, bana kalırsa birinci planda 
yer alacak konulardan bir tanesidir. 
Onun için, memleketimizin geleceğini 
yakından ilgilendiren 'bu konunun, de
taylı bir Meclis araştırmasıyla etüt edil
mesini 'Meclis gündemine getirdikleri 
için, arkadaşımıza, tekrar huzurunuzda 
teşekkür etmek istiyorum. 

'Değerli milletvekilleri, bu konunun 
çalışmalarını yapmak üzere, bayramda, 
GAP bölgesi olan Güneydoğu Anado
lu Bölgesine gittim. Daha önce, özellik
le metropoliten belediyelerin içerisinde 
bulunduğu büyük şehirlerimizi detaylı 
olarak, bir aylık zaman zarfı içerisinde 
etüt ettim ve oradaki çalışmaları ince
ledim. Sonuçta, gerçekten, özellikle Ana
vatan Partisi iktidarının ıbu konuda 1983 
y.lundan bu yana yapmış olduğu başarılı 
çalışmaları bizzat yerinde müşahede jet
tim. Bu yüzden, Meclis araştırması sıra
sında, arkadaşlarınuzla (birlikte oluşturu
lacak komisyonla, gidip yerinde etüt et
me imkânının var olduğunu ilgililerden 
öğrendim. 

Meclis araştırması önergesinde, özel
likle GAP. Projesinin ekolojik etkileri
nin çevrede yaratacağı problemler mad
de olarak dile getirilmektedir. Bu mese
leyi anlatabilmek için, her zaman dinli
yoruz; ama, GAP'm ne olduğunu, vak
tin ilerlemiş olmasını ve sabrınızın belli 
bir noktaya gelmiş olmasını da düşüne
rek, çok kısa bir şekilde müsaadenizle 
arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, GAP 
Projesi dediğimiz, Güneydoğu Anadolu... 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, bir 
dakikanızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın ANAP 
sözcüsünden sonra şahısı adıma Sayın 
Türkçakal söz istemişlerdir. Şu duruma 
göre çalışıma saiatimiz içerisinde müzake
releri tamamlama imkânımız yok. 

Çok az bir çalışma süresi içerisinde 
tamamlayacağımız ümidiyle müzakerele
rin sonuna kadar sürenin uzatılmasını 
oylarınızıa sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler..< Kabul edilmiştir. 

Buyuran Sayın Özdemir. 
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) 

— Değerli milletvekilleri, bugün Güney
doğu Anadoluya Irak ve Suriye sınırla
rıyla 'birlikte Güneydoğu Taraşları içe
risine alan, Siirt, Mardin, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman il
lerini kapsayan GAP Projesi, yerleşim 
alanı 'itibariyle, Türlkiye'nin itoplam yüz
ölçümünün yüzde 9,6'sını kapsamakta
dır. Bu miktar, yaklaşık 74 bin kilomet
reye tekabül etmektedir. Nüfus oranı 
olarak da, 1985 Nüfus sayımını göz önü
ne aldığımız takdirde, bu miktar yakla
şık yine global bir rakamla, bugünkü 
değerlerle Türlkiye'nin toplam nüfusunun 
yüzde 10'una tekabül eden 4,5 milyon 
riüfusu içerisine almaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi içerisin
de, özellikle 7'si Fırat, 6'sı Dicle havza
ları üzerinde olmak üzere1, 13 'büyük pro
je teşekkül1 (ettirilmiştir. Özellikle hidro
elektrik santrali olarak kullanılan bu 13 
barajın en büyüğü olan Atatürk Barajı, 
bittiği zaman 8,1 milyar kilovatsaatlilk 
bir enerji üretimine sahip olacaktır. Ay
rıca, yakın zamanda tamamlanmış olan 
ve bugün, 7,5 milyar kilovatsaat enerji 
üretimine sahip bulunan Karalkaya Ba
rajı da GAP bünyesindeki önemli pro
jelerden bir tanesidir. 

Diğer taraftan, bu projelerin tamam-
ılnmasryla elde edilecek enerji miktarı 
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yine 22 milyar fcilovatsaat olup, bu, 1983 
yılında Türkiye'de elde edilen enerji 
miktarına eşdeğer anlamdadır. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu 
Anadolu Projesi tamamlandığı zaman, 
yaklaşık olarak, 18 milyon dönüm ara
zi sulu tarıma açılmış olacaktır, öyle 
ki, bu arazi miktarı, GAP projesi bün
yesinde, bugün Türkiye'de sulu tarım 
içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
arazi miktarlariinda ikisi başına hektar 
olaralk 1.4; diğer taraftan da, Türkiye 
ortalaması olarak, kişi başına 0.81 hektar 
artış olarak düzenlenmektedir. Yani, 
GAP'ın sulama konusunda da ne ka
dar önemli olduğunu böylece" sizlere 
anlatmış oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ekolojik yön
den Güneydoğu Anadolu Projesinin, nü
fus (kesafetinde yüzde 2,5'liık bir artışı 
da getireceğini göz önüne alacak olur
sak, birtakım problemlerim meydana 
geleceği doğrudur; ama, iktidarımız, bu 
problemleri çok objektif bir biçimde . 
değerlendirerek aşağıdaki tabloyu orta
ya çıkartmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, sulu ta
rım ve elektrik enerjisiyle bütünleşen 
bir projedir. Yalnız, bunun yanında, 
ulaştırma, sağlık, eğildim de bunun para
lelinde altyapı olaralk dizayn edilmiştir. 
Bunun örneklerini de mukayeseli şekil
de 1980 ve 1987 programı olarak sizlere 
arz etmek istiyorum.i 

,1980 yılında Jbu bölgede ilkokul sa
yısı 647 iken, 1987 yılında 775'e çıkarıl
mıştır. Ortaokul sayısı bu bölgede 1980 
yılında 32 iken, 1987 yılında 45'e çıka
rılmıştır. Yine, elektriğe kavuşan köy sa
yısı bu bölgede 124 iken, 1987 yılında 
572'ye çıkarılmıştır,] İçme suyu, ünite 
olarak, yine bu bölgede 1980 yılında 

455 iken, 1987 yılında 740'a çıkarılmış
tır. 

Değerli milletvekilleri, bu rakamları 
ardı ardına sıralayarak, daha uzun za
man içerisinde zikretmek mümkündür; 
ama, zamanın darlığını da düşünerek faz
la vaktinizi almak istemiyorum. 

Bunları niye anlattım, niçin ifade et
tim? Ekolojik açıdan, GAP Projesi, ger
çekten büyük önem taşımaktadır. Hükü
metimiz, 1983 yılından bu yana bu öne
mi göz önünde tutarak, bunun yanında 
elektrifikasyon ve sulamayla birlikte 
eğitim, sağlık ve diğer meseleleri de ön 
planda tutarak bu seviyede önemli adım
lar atmıştır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle çev
re konusunda, 1983 yılından bu yana, 
belediyelerimiz çok büyük bir aşama 
kaydetmiştir. Biz, bu fırsatta oturup yö-
rel yönetimleri biraz da insafsızca eleş
tirerek, hatta biraz daha ileri giderek, 
belediye başkanlarımızı hırsızlıkla itham 
etmişiz; m a , bu dozaj bazen o kadar 
büyük seviyeye ulaşmış ki, önümüzde 
yapılacak olan yerel seçimlerde belki 
de çok dürüst ve faal kişileri âdeta bu 
meseleden uzak tutacak hale gelmişiz. 
Çevre konusunda, özellikle metropoliten 
beledi yelerde yapılan çalışmalar büyük 
boyutlara ulaşmıştır. 

Bunlardan bir örnek vermek istiyo
rum. Bu rakamlar tiler Bankasından alın
mıştır. 1981 yıinnda sanayi yatırımları 
yüzdesi içerisindeki altyapı yatırımları 
yüzde itibariyle 3,2 iken, 1987 yılında 
bu oran yüzde olarak 8,3'e yükselmiştir. 
Yani, 1981 ilâ 1987 arasındaki artış 
yüzde lOO'ün üzerindedir. Bu, kanalizas
yon ve su için sadece tiler Bankası bün
yesinde yapılan harcamayı: içine aknıalk-
tadır. 

Değerli milletvekilleri, çevre konusu
nu sadece Almanya'daki Yeşiller Partisi' 
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nin gözüyle görmek, bana kalırsa, yan
lış bir görünüm olur. Çevre konusunu, 
sadece doğadaki kuşların ve av hayvan
larının potansiyeli olarak düşünmek, yine 
bana kalırsa, son derece kısır bir at
mosfer 'bakış açısı içerisinde mütalaa 
etmek olur. Onun için ben, çevreyi, 
öncelikle insan unsurunu ele alarak ince
lemek istiyorum. 

Bu nüfus artışıyla beraber çevre ba
zında meydana gelen problemlerin çözü
mü için, metropoliten belediyele'rimizde, 
özellikle izmir Belediyesinde EVKA I 
ve II projeleriyle, 17 bin konut yapıl
maktadır. Bu konutlarda, 85 kişi yaşa
yacaktır değerli mffietvekilleri; yani bu, 
2 Çanakkale, 1 Manisa demiektir. Öyle 
ise, yerel yönetimler (belediyelerimiz) 
bu [konuda birtakım önemli tedbirler alır 
hale gelmiş ve bu uygulamalarında da 
başarı kazanmışlardır, kazanmaya da de
vam etmektedirter. Yalnız, özellikle İz
mir bazında yaptığım incelemelerde gör
düm ki; bu konutlar sadece bina olarak 
yapılmamakta, altyapı tesisleri, özellikle 
ana 'arterleri içerisinde' alan kanalizasyon 
ve su tesisleriyle eşdeğer miktarda çalış
malar devam etmektedir ve ayrıca her 
ünitenin ilkokulu ve sağlık ocağının da 
yapımına başlanılmış durumdadır. 

İlk defa Birleşmiş Milletler bazında İz
mir pilot bölge seçilerek, UNEP olarak, 
çevre konusuyla ilgili kongrede Türkiye 
adına İzmir'i davet edip, söz hakkı ver
mişler ve Türkiye'yi inceleme fırsatı do
ğurmuşlardır. 

Ayrıca yine, 12 - 14 Nisan tarihleri 
arasında Antalya'da, yine Tekirdağ Mil-
letvdkiiimiz Sayın Rıfkı Atasever'in de 
'katıldığı Avrupa Tarım Komisyonunun 
teşkiliyle, çevrenin tarım konusundaki 
meseleleri detaylı bir şekilde irdelenmiş 
ve gündeme getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, metropoliten 
uygulaımada Haliç, bugün sadece 913 
bin metrekarelik alanın istimlakiyle be
raber, dünya çapında ayrı bir görünüm 
kazanmıştır. İzmir Körfezi 28 yıllık 
bir birikimle 3 milyon metreküp çamurun 
birikmesine neden olmuştur. Yani, 28 
yılda, biz, İzmir Körfezine 3 milyon 
ton çamur aktarmışız. Onu hemen bir 
hamlede düzeltmek belli bir seviyeye ge
tirmek zaman alacaktır; ekonomik açı
dan ayrıca zorluklar getirecektir. 

Özellikle İstanbul'da sadece Haliç ba
zında kanalizasyon bedeli olarak harca
nan para 1,5 trilyon civarındadır, ki bu 
1986 resmî makamlarıdır; 1986 bütçesi
nin yaklaşık onda ikisini içine almak
tadır. Ayrıca, yine metropoliten beledi-
yelerimizde, Ankara'diaki hava kirliliği 
konusunda da önemli bir adım atılmıştır. 

Özellikle geçen yıl ve bu yıl hava 
kirliliğinde belirgin oranda bir düzelme 
meydana gelmiştir. Belki geçicidir; ama, 
Hükümetimiz, bu konuda kalıcı tedbir 
olarak, Rusya'dan getirilen doğal gaz
la kesin çözümü bulma çabası içerisin
dedir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda Hü
kümetimizin getirmiş olduğu, özellikle 
belediyelerimize verilmiş olan yetkiler 
içerisinde, 6785 sayılı Yasa değiştirile
rek 3194 sayılı İmar. Yasası ile çevre 
konusunda belediyelerimize önemli yet
kiler verilmiştir. Dana önce, eski bir be
lediye başkanı olarak ve bunun sıkıntı-. 
sini çeken bir kişi olarak biliyorum, bir 
imar planındaki tadilat için önce belediye 
meclislerinden, vilayetten ve bakanlıktan 
geçireseksiniz; o konudaki çevre; çalış
ması ıbelki altı ay, belki bir yıllık bir 
gecikmeye neden olacaktı; ama, yeni 
düzenleme ile, belediyelerimiz, çevre ko
nusundaki acil tedbirlerini bir an önce 
alıp sonuca ulaşmaktadırlar. 
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Ben size, Konya Ereğli'sinden bir ör
nek vermek istiyorum dünya li
teratüründe İkisi başına düşen ye
şilli alan miktarı 7 metrekaredir. 1983 
yılından önoe Konya Ereğli'sindeki yeşil 
alan 'miktarı 4 metrekare civarındaydı; 
ama 1987 yılı içerisinde, belediyenin 
yaptığı çalışmalar neticesinde Konya 
Ereğlisi'nde yeşil alan miktarı 11 metre
kareye ulaşmıştır. Bu, gerçekten diğer 
belediyelerimizde de gözle görülür, öneim-
li bir ilerleme olarak ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Yunus Emre' 
nin yine sevgiyle dolu çok güzel bir 
dörtlüğü vardır: 

«Ben gelmedim kavga için, 
Benim işim sevi için, 
Gönüller hep dost evi için, 
Gönüller yapmaya geldim» 
Çevre konusunda esas olan, insan 

sevgisidir. Eğer biz insanı ıs;eviyorsak, 
insanın yaşadığı ortamı da en iyi şekil
de korumaya, onu en iyi şekilde dizayn 
etmeye mecburuz. Onun için, asıl olan, 
bu sevgiden yola çıkarak, çevre konusun
da Anavatan Grubu olarak, Tekirdağ 
Milletvekili Sayın Gürseler ve 33 arka
daşının getirmiş olduğu Meclis araştır
ma önergesine evet diyor, bu konuda 
Meclisimizin başarılı bir çalışma yapa
cağı inancıyla, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Özdemir. 

Sayın Ömer Türkçakal, buyurun. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre 
değerlerini korumak ve çevre sorunlarını 
gidermek amacıyla Tekirdağ Milletvekilli 
Güneş Gürseler ve arkadaşlarınım ver
diği önergede imza sahibi olmam nede
niyle söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, Yüce Meclise engin saygıları
mı sunarım. 

Sayın ımiiletvekiilleri, büyümeyen bir 
dünyanın sınırlı kaynaklarını yüzyıllar
dır paylaşma uğraşı veren insanlık, gü
nümüzde sanayileşmenin ağır bedeli ola
rak görülen çevre sorunlarıyla karşı kar
şıya kalmanın sıkıntısını yaşamaktadır. 

Dünya nüfusunun hızla artmaya de
vam etmesi, artan nüfusun çeşitli gerek-
s mimlerin i karşılama yolundaki: girişim
ler karşısında gereken önlemlerin yete
rince alınmamış olması, çevre sorunları
nı gündeme getirmiş, son yıllarda dünya 
insanı çevreyi tartışır hale gelmiştir. 

Artık, siyasî ve sosyal rejimleri ne 
olursa olsun, hemen her ülkenin birleş
tiği tek nokta çevredir. Artan bu ilgi, eko
loji ve çevre bilimleri gibi uğraş alanla
rının, değişen ve ağırlaşan çevre koşul
larında daha da güncel hale gelmesine 
neden olmuş; bizde de olduğu gibi, ana
yasalarda anayasa hükmü niteliğine bü
rünmüştür. 

Diğer yandan, dünyanın sınırlı kay
naklarının insan mutluluğu içini paylaşıl
ması, temel ilkenin insan olduğu gerçe
ğinin giderek toplumlara egemen olması, 
dünyanın hemen her yanında çevre koru
macı! gönüllü kuruluşların doğması ve 
hatta sadece çevreyi amaçlayan siyasal 
partilerimin kurulması sonucunu doğur
muştur. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki insan
ların çevre sorunlarına bu denli acil ve 
içten yaklaşması elbette bir fantezi de
ğildir. İnsanlar dünyanın hemen her ya
nında çevre sorunlarının getireceği olum
suzlukları somut olarak yaşamışlar ve 
halen de yaşaımaktadıırlar. 

Nitekim, 1930 Aralığında Belçika'nın 
sanayi yerleşiminin yoğun olduğu Meuse 
Vadisinde 4 gün süren yoğun kirlilik sonu
cu 60 kişi ölmüş, 1984 Ekiminde Amerika 
Birleşik Devletleri Penasylvanİa Eyaletinin 
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Donora Kasabasında, yine 4 gün süren 
yoğun 'kirlenmede 14 b.'n nüfuslu kasa
bada lyaşay anılar un yarısının hastalanması 
gözlenmiştir. 1952 Aralık ayında ingilte
re'nin Başkenti Londra'da kirlenmenin 
yüksek boyutlara ulaşması sonucu o yılki 
beklenen ölüm sayısı dört bin daha fazla 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye'de bu boyutlarda olmasa bile, 
geçtiğimıiz yıllarda, Ankara, istanbul ve 
Kocaeli'de buna benzer durumlarla kar
şılaşıldığı hepimizin bilgisi dahilindedir. 
Gerçekten de, Ankara'da 1981-1982 kı
şında hava kirliliği aşırı derecede artmış, 
okullar tatil edilmek zorunda kal inim ıştır. 

Bu yıllın 2 Ocak günü Erzurum'da ya
pılan ölçümlemelerıde havadaki kükürt 
oranının 1 740,15 kilogram-metreküp, 
duman oranının ise 586.68 rroikrogram/ 
metreküp olarak tespit edilmesi üzerine, 
okullar üç gün tatil edilmiştir. Bu mOktar, 
dünya standartlarından 10 kat daha faz
ladır. 

Yine 'bu yılın şubat sonlarında Kayse
ri'dek i kükürtdioksit oranının 930 mik-
rogrıam/metreküpe çıktığı, çok sayıda va
tandaşımızın hastaneye başvurduğu bilin
me kted ir. 

Bursa'da ocak ayı ölçümlerine göre 
kükürtdioksit oranı 2 000 mikrogram/ 
metreküpe ulaşmıştır. 

İzmit'te geçtiğimiz yıllarda bir sanayi 
kuruluşundan sızan sitren kaçağının yö
redeki insanları korku ve dehşet içerisin
de bıraktığını bizzat gözlemiş bir kişi
yim. 

Sayın ımiıl'lıetvekilleri, çevre sorunları
nın en 'ağır biçimde algılandığı ellerimiz
den birisi de kuşkusuz Kocaeli'dir. Türki
ye sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 17' 
sinin yaratıldığı hızlı bir sanayileşme ve 
buna bağlı olarak hızlı bir kentleşme 
süreci içerisindeikli Kocaeli'de havadaki 

kükürtdioksit ve duman oranı, yukarıda 
sayılan 'illerimizden çok daha fazladır. 

TÜBİTAK tarafından bu bölgede ya
pılan araştırmalarda, sadece izmit Kör
fezine gelen toplam atık yükün 365 ton/ 
gün olduğu, körfez kirlenmesine neden 
olan 27 sanayi kuruluşunun tüm kirlen
menin yaklaşık yüzde 80'in'i oluşturduğu, 
bu 27 kuruluş içerisinde en fazla kirlen
meye neden olan işletmenin SEKA ol
duğu anlaşılmaktadır. Sadece SEKA'nm 
körfeze yüklediği yük, 24 660 kg/gün
dür. Yine sadece SEKA'nın atıklarının, 2 
milyon nüfusun yaşadığı bir şehrin evsel 
atıklarına eşdeğer olduğu bilinmektedir. 

Kuşkusuz, çevre sorunları sadece ha
va ve deniz kirlenmesinden ibaret de de
ğildir. Ekolojik dengenin isnan eliyle gi
derek tahrip olması, bugün belki de so
mut, olarak algılayamadığımız için farkı
na varamadığımız; ama gelecekte çok da
ha çarpıcı biçimde kendisini gösterecek 
olumsuzluklarla karşılaşacağımız gerçeği
ni görmezlikten gelemeyiz. 

Gürültüden toprak erozyonuna kadar, 
hızlı, plansız ve sağlıksız kentleşmenin, 
yeşil alanların yok edilmesinin insanlığı 
ne denli sorunlarla karşı karşıya bıraka
bileceğini şimdiden düşünmek, önlemleri
ni alımak, parlıamenterliğin de 'ötesinde, 
yüce bir insanlık görevidir. 

Nitekim, gelişmiş ülkelerde, Almanya' 
dan Japonya'ya, Amerika'dan Sovyetler 
Birliğine kadar birçok ülkede çevire so
runları ulusal bir niteliğe bürünmüş, hü
kümetlerin, siyasal partilerin, kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla çeşitli, sosyal kuru
luşların öncelikli sorunu haline gelmiştir. 

Çevre sorunlarını, sanayileşmenin ge
tirdiği ağır bir bedel olarak görmekten 
elbette kurtulmalıyız. Kalkınmadan ve 
sanayileşmeden vazgeçemeyeceğimize gö
re, çözüm yollarını arayıp bulmak zorun
dayız. 
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Başarılı bir çevre politikası, bir yan
dan, geçmiş yanlışların' somucu olan çevre 
bozulmaları ve sorunlarının giderilmesi 
için alınacak önlemleri; öte yandan, olum
suz sonuçlar doğurmayacak kanar meka
nizmalarının oluşturulması yanında, üre-
tiıleoek kararlarda gözetilecek ilkeleri içer
melidir. Amaç, çevreyi bozup kirletmek, 
sonra oituarmak, temizlemek değil, çevre
nin bozulup ıkirılenmesimi baştan önlemek 
olmalıdır. 

Sayın milletvekillerii, çevre sorunlarının 
evrensel boyutu bu konuda uluslararası 
işbirliğinin önemini de artırmaktadır. Ya
ratılan kirlenmelerin yalnız kirliliğe yol 
açan ülke sınırları içerisinde kalmadığı, 
Çernobil kazası, Basel'deki Samdoz Fab-
rikasımım Ren Irmağınıdaki canlı yaşamı 
yok etmesli gibi dramatik olaylarla görül
müştür. Ulusların çevrenin korunmasına 
ilişkin ortak politikalar üretmelerine kat
kıda bulunımak, her insanım olduğu gibi, 
bizim de görevimizdir. Verilen bu Mec
lis araştırması önergesiyle, çevrenim ko
runması amacına yönelik çok önemli bir 
konu Yüce Meclisin gündemini bu saat
lerde işgal etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayım Bakanın, 
Anavatan ve Doğru Yol Partisi Grup söz
cülerinim ide Meclis araştırması açılması 
doğrultusundaki eğilimlerimi şükranla kar
şılıyoruz. Mıavliınıim derimllilğimde, yeşıie bü
rünmüş sağlıklı bir çevrede, kardeşlik vs 
barış içerisinde mutlu insanlar olarak ya
şamak dileğiyle, Yüce Medıise en içten 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

iRAŞKAN — Meclis araştırması öner
gesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış 
rMüınmaifctadiir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyemller... Kabul edil
miştir.; (Alkışlar) 
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İçtüzüğün 103 üncü maddesindeki, 
«Meclis araştırmasının yürütülmesi göre
vi, genel hükümlere göre seçilecek özel 
bir komisyona verilir. 

Bu komisyonun üye adedi, çalışma 
süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışabileceği hususu Meclis Başkanının 
teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir» 
hükmüne göre, önce üye adedini tespit 
edeceğiz. 

Başkanlık, komisyonun rahat çalışa
bilmesini ve partiler arasındaki üye da
ğılımını nazarı itibara alarak, üye ade
dini 9 olarak tespit etmiştir. 

Komisyonun 9 üyeden kurulmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma suresinin 3 ay 
olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN ı(Siirt) — 3 ay yetmez Sayın Baş
kan; araya tatil giriyor, 6 ay yapalım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Süre yetmezse, daha sonra uzatılabilir. 

BAŞKAN — Efendim, tatil keserse 
komisyon süre isteyebilir. 

Üye seçimi tarihinden başlamak üze
re komisyonun çalışma süresinin 3 ay ol
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul ediliri işitir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dı
şında da çalışabileceği hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki kanun tasarılarını sıra
sıyla görüşmek için, 11.5.1988 tarihli 67 
nci Birleşimde alınan karar gereğince 
25.5.1988 Çarşamba günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.11 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdül-
kadir Ateş'in, Ziraat Bankasınca 1.1.1984 
31.12.1987 tarihleri arasında kullandırı
lan denizcilik sektörü kredilerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yazılı cevabı (71128) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
Sayın Yusuf Bozkurt Özal tarafından 

Kredinin hangi şahıs, 
firma ya da kuruluşa 

kullandırıldığı 

KredinİD; ve zaman 
«alındığı ve vadesinin 
ne zaman dolduğu 

yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini saygılarımla arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Sorular : 

1. 1.1.1984 - 31.12.1987 tarihleri ara
sında Ziraat Bankasınca kullandırılan 
Denizcilik sektörü krddüerinin miktarı 
aşağıdaki tabloya göre nedir? 

Kredinin hangi 
amaçla ya da 

Verilen kredinin neyini satın 
miktarı alışına verildiği 

2. Söz konusu tarihler arasında kullandırılan bu kredilerin geriye dönüp, dön
meme miktarları aşağıdaki tabloya göre nedir? 

Aldığı krediyi geri 
ödemeyen şahıs, 

firma ya da 
kuruluşun adı Neden ödeyemediği 

Hakkında ne gibi 
bir işlem 
yapıldığı 

Sonucun 
ne olduğu 

3. Banka tarafından kullandırılan ama geriye dönmeyen Denizcilik sektörü 
kredilerinin bankanın tahsili gecikmiş alacaklarına oranı nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 24.5.1988 
Sayı : 03-6-207-2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : 12.4.1988, 9.5.1988 tarihli yazı
larınız. 

Gaziantep Milletvekili Abdülkadir 
Ateş yazılı soru önergesinde, Ziraat Ban

kası tarafından 1.1.1084 - 31.12.1987 ta
rihleri arasında kullandırılan denizcilik 
sektörü kredilerinin miktarı, mahiyeti ve 

akıbetlerini sormaktadır. 
Söz konusu banka tarafından, 1.1.1984 

31.12.1987 tarihleri arasında 12 denizci
lik firması için senet {karşılığı avans, te
minat mektubu, tarımsal amaçlı su ürün
leri kredisi ve ihracat kredisi mahiyetti 
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olmak üzere toplam 9 842 000 000 TL. 
kredi kullandırılmış olup, 30.4.1988 tarihi 
itibariyle ıbu kredilerin riski 7 315 408 223 
Türk Lirasıdır. 

Banka ihracat kredilerini 6 ay vadeli 
olarak kullandırmakta olup, vadesinde 
ihracat bedelleri ile kapatılan kredi tek
rar kullandırılmakta ve bu suretle sürek
lilik sağlanmaktadır. Kredi, vadesinde 
ihracat (bedelleri ile ödenmediği takdirde 
ise yeni kredi kullandırılmarnaktadır. 

Ayrıca banka tarafından Denizcilik' 
sektörüne kullandırılan kredilerde öde
meler normal olarak devam ettirilmekte
dir. Söz konusu 12 firmaya açılmış bu
lunan kredilerden; tahsili gecikmiş he
saplara aktarılmış alacak bulunmamak
tadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yusuf Bozkurt özal 
Devlet Bakam 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alpagut Köyü kömür hav
zasında evleri yikılan vatandaşlara yar
dım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Fahrettin Kurt'un yazılı 
cevabı (7/140) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı saygılarımla arz ederim. 12.4.1988 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Çorum İline bağlı Alpagut Kö
yünün bir parçasındaki 18 hanelik kıs
mındaki evler yıkılmış, yurttaşlarımız 
açıkta kalmıştır. 

Yurttaşlarımız bu yıkıma neden ola
rak buradaki «ADL» Kömür İşletmesi
nin köy altını oymasını neden göster
mektedirler. 

Bu konuda bir önlem düşünülüyor 
mu? 

Evi yıkılan yurttaşlara yardım yapı
lacak mı? 

«ADL», köyün altından kömür çıkar
ma işlemini sürdürecek mi? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 12.5,1988 
Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı • 71.053-2-1097/4363 

Konu : Yazılı soru önergesinin ce
vabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 14.4.1988 
tarih ve 7/140-725/03334 sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman 
tarafından sayın Başbakanımıza yönelti
len ve Sayın Başbakanımızca tarafımdan 
cevaplandırılması uygun görülen, Çorum 
İline bağlı Alpagut Köyünün bir parça
sındaki evlerin ADL Kömür ' İşletmesi
nin çalışmaları sonucu köy altını oyması 
nedeniyle yıkılmış olduğu iddiasına iliş
kin yazılı soru önergesine cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Çorum İli Osmancık İlçesine bağlı 
Alpagut Köyünde meydana gelen heye
lan, Alpagut Çayı vadisinin Güney ya
macında Doğu - Batı istikametinde uza
nan sırt üzerinde bulunmaktadır. Alpa
gut Köyü İlkokulunun 400 m. Güneyin-
de olup, yaklaşık 30.000 m2 olanı etkile
miştir. Bu kısımdaki yamaç eğilimi orta
lama !% 32'dir. 

Heyelan sahası dik yamaçlı sırtlardan 
oluşmaktadır. Bu nedenle bazı yıllarda 
normalden fazla olan yağışlar heyelana 
söbep olmaktadır. Bu heyelanlar civarda 
birçok yerde görülmektedir. (Örneğin; 
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Osmancık - Çorum yol güzergâhı, Laçin 
Köyü civarı, Dodurga - iskilip yol gü
zergâhı gibi) 

1986 ylında meydana gelen aşırı ya
ğışlar nedeniyle topukta biriken gevşe
miş, kabarmış malzeme su ile aşırı doy
gun hale gelmiş ve akışkan duruma gele
rek yamaş aşağı dil şeklinde çamur akın
tısı halinde Alpagut Çayına doğru ak
maya başlamıştır. Bunlardan Doğudaki 
akıntı 2 No. lu Ocak nefesliğinin ağzını 
tehdit etmesi sonucu ADL Müessesesin-
ce nefeslik ağzının yeri değiştirilmiştir. 
Esas köy yerleşim alanını tehdit eden ak
ma ise Kuzeydeki 16 adet evin üzerine 
olmuş, bununla ilgili olarak Köy Hiz-
metieri Teşkilatınca 1985 yılında heye
lan durdurma, 1986 yılında da akmayı 
kontrol altına alma çalışmaları yapılmış
tır. 

ADL îşletmesince yaplan heyelan ön
cesindeki yer altı çalışma sınırları ve 
bunlara bağlı tasman sınırı, heyelan böl
gesinin çok dışından geçmektedir. Ay
rıca, tasman sınırlan içerisinde kalan ara
zide en ufak bir deformasyon görülme
mektedir. 

1987 - 1988 yıllarında yapılan yeraltı 
çalışmalarının tasman sınırları dahi he
yelan bölgesinin dışında kalmaktadır. 

1976 - 1977 yıllarında arama amacıy
la köye doğru iki adet galeri açılmıştır. 
Bu kesimde herhangi bir kömür üretimi 
ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu iki 
galerinin halen sağlam olarak durduğu, 
1988 yılında içine girilerek görülmüştür. 
Böyle bir galeri çalışmasının tasmana ve 
dolayısı ile heyelana sebebiyet vermeye
ceği açıktır. 

ADL Müessesesinin açık işletmeleri 
tamamen Alpagut Çayının kuzeyinde bu
lunmakta olup, örtünün ve kömürün kep-
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çe ile kazılır durumda olması nedeniyle 
burada patlayıcı madde kullanılmamak
tadır. Yer altında ise, taşta sürülen la
ğımlarda patlayıcı madde, patar şeklin
de kullanılmaktadır. Kömür üretiminde 
de patlayıcı madde kullanılmamaktadır. 

Bazı açık işletme çalışmalarında gö
rülen, işletme faaliyetleri sonucu oluşan 
heyelanlar, gerileyen. ve derinleşen kay
ma satıhları şeklinde gelişmekte, yani ka
zı sınırında oluşup giderek büyüdüğü 
gözlenmektedir. Afete neden olan heye
landa ise, heyelanın yukarıda da açıklan
dığı üzere en yakin tasman sınırının 250 
m. uzağında başladığı ve bilahare topuk
ta kabaran malzemenin yağışlar nedeniy
le yamaç aşağı inmesi şeklinde gözlen
mektedir. 

Sonuç olarak, evlerin yıkılmasına ne
den olan söz konusu heyelanın, yukarı
da detaylı bir şekilde açıklandığı üzere 
tamamen doğal bir afet olduğu, ADL 
Müessesesinin yaptığı yeraltı ve açık 
ocak işletmeciliği ile ilgili bulunmadığı, 
tarafımızca yaptırılan detaylı inceleme 
neticesinde tespit edilmiş bulunmakta
dır. 

Bununla beraber, ortada bir heyelanın 
bulunduğu ve bunun da bazı vatandaş
ların mağduriyetine sebep olduğu hususu 
dikkate alınarak, soruna bir çözüm geti
rilmesi ve mağdur olan vatandaşların 
mağduriyetinin giderilmesine yardımcı 
olunması gayesiyle konunun Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı ile birlikte tekrar müş
tereken incelenmesi görüşü ortaya çık
mış olup, bu mevzuda Bakanlığımızca 
gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Vatandaşların mağduriyetinin mev
cut mevzuat çerçevesinde hangi merci
lerce giderileceği hususunda yapılacak bu 
çalışmaların mümkün olan en kısa süre 
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içinde sonuca ulaştırılmasına gayret edi
lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
3 — İstanbul Milletvekili Mustafa 

Songül'ün, Erzincan İli Kuruçay Nahi
yesi Güngören Köyünün Afet İşleri 
Genel Müdürlüğünce 1988 yıh inşaat 
programına alınıp alınmadığına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/144) 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Sayın 1. Safa Giray tara
fından «yazılı» olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 19.4.1988 

Mustafa Sarrgüİ 
İstanbul 

1. Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
toprak kayması nedeni ile Erzincan Ku
ruçay Nahiyesi Güngören Köyü 1988 yı
lında inşaat programına alınmış mıdır? 

2. Toprak kayması nedeniyle mey
dana gelecek hasarlar konusunda can ve 
mal güvenliği için herhangi bir tedbir 
almayı düşünüyor musunuz? 

3. Köyü, kaya kayması nedeni ile 
naklini köyün düzlük bir arazisine alma
yı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Bayındırlık ve îskân 20.5.1988 

Bakanlığı 
Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : L-06-01/064-3232 

Konu : Güngören Köyü. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : 27.4.1988 gün ve 754-035H1 sa

yılı yazınız. 
Erzincan İli iliç İlçesi Güngören Kö

yü hakkında İstanbul Miilletveki'li Sa

yın Mustafa Sarıgül'ün ilgili yazınız 
ekindeki yazılı soru önergesi incelendi. 

1. Güngören Köyü için düzenlenen 
23.6.1966 günlü jeolojik etüt raporunda 
r.alî derelerde ve yamaçlarda birçok he
yelana sahanın görüldüğü, ancak bu he
yelanların meskûn saha ile alakası bu
lunmadığı belirtilmiştir. Meskûn alanda 
genjl hayatı etkileyici bür toprak kayma
sı olayı olmadığından köy 1988 yılı in
şaat programına alınmamıştır. 

2. 1966 yılında düzenlenen rapor
dan bu yana, anılan köyde yerleşim ala
nını etkileyen toprak kayması (heyelan) 
olduğuna ilişkin başkaca 'bir rapor bu
lunmadığı için köyde herhangi bir ted
bir almak düşünülmemektedir. 

3. 23.6.1966 günlü jeolojik etüt ra
porunda; köyde muhtemel kaya düşme
si iile ilgili bölgelerin bulunduğu, ancak 
bu kayaların köylülerce el aletleriyle 
tehl.'kesiz hale getirilebileceği kaydedil-
miş+,'r. Raporda kayaların köylülerce et
kisi7. hale getirilebileceği belirtildiğinden, 
7269 sayılı Yasaya göre köyün nakli 
mümkün olmamaktadır. 

Ancak 1966 yılından bu yana köyde 
heyeian ve kaya düşmesi olaylarında her
hangi bir gelişme olup olmadığı Valili
ğ inin sorulmuştur. Valiliğinden alına
cak cevaba göre gerekli! işlemler yapıla
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alttv.er'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
melerinin 1987 yılında spot alım yönte
miyle gerçekleştirdiği kömür alımına ve 
1988 yılındaki metalurjik kömür ithala
tına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ce
mil Çiçek'in yazılı cevabı (7/146) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Dev
let Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından 
cevaplandırılması hususunu saygıyla arz 
ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

J. Tüfkiye Demir - Çelik İşletme
lerinin (TDÇÎ) 1988 yılı içinde metalur
jik kömür ithalinin, 

a) Toplam miktarı nedir? 
b) Hangi ülkelerden ithal edilmek

tedir? 
c) Bu yıl içinde ithalat kim ve han

gi firmalar tarafından yapılmaktadır? 
d) Firmaların isimlerini, ithalat taah

hütlerini (miktar - fiyat olarak) açıkla
yınız? 

2. TDÇt, 1987 yılında, ihale yap
maksızın doğrudan Spot alım yönte
miyle , 

a) Kim ve hangi firmalardan kömür 
satın almıştır? 

b) Spot alım yöntemiyle satın alı
nan kömür miktarı ve bedeli nedir? 

c) Spot alım yöntemiyle kömür alı
mına normal şartlarda ihtiyaç var mı
dır? Buna iten zorunlu bir sebep var 
mıydı? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 13.5.1988 

Sayı : 03.9.68/01232 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 27.4.1988 
tarih ve 7/146/786/03627 sayılı yazısı. 

24 . 5 . 1988 O : 1 

îlgi yazı ile Bakanlığıma yöneltilen 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'e 
ait yazılı soru önergesine verilen cevap 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Devlet Bakam 

Cevap 1. a) Türkiye Demir Çelik 
İşletmelerinin 1988 yılı içinde metalurjik 
kömür ithalinin toplam- miktarı, yıllık 
takribi 2.655.000 M/Ton olup, 04.05.1988 
tarihi itibariyle 512.012 M/Ton kömür 
sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. 

Cevap 1. b) Amerika Birleşik Dev
letleri ve Avustralya'dan ithal edilmekte
dir. 

Cevap 1. c) Bu yıl içinde ithalat; 5'i 
Amerika Birleşik Devletleri, 4'ü Avustral
ya'dan kömür sevkeden firma olmak üze
re 9 firmadan yapılmaktadır. 

Bu firmalar; 
Amerika Birleşik Devletlerinden kö

mür sevk edecek firmalar: 
1. Foreston Coal Corporation, 
2. Hansen Neuerburg Gmbh, 
3. Stinnes Intercoal Gmbh, 
4. Neste Oy, 
5. Consolidation Coal Sales Com-

pany. 

Avustralya'dan kömür sevk edecek 
firmalar : 

1. Bhp-Utah Coal Ltd. 
2. Carboex International Ltd. 
3. Heine Brothers (Europe) Ltd. 
4. Ruhrkohle Handel Inter Gmbh. 
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Cevap 1. 
gibidir. 

d) Firma isimleri ve taah- hütleri miktar ve fiyat olarak aşağıdaki 

1. Foreston Coal Corporation 
2. iHansen Neuerburg Gmbh 
3. Stinnes Intercoal Gmbh 
4. Neste Oy 
5. Consolidation Coal Sales Com. 
6. Bhp - Utah Coal Ltd. 
7. Carboex International Ltd. 
8. Heine Brothers (Europe) Ltd. 
9. Ruhrkohle Handel Inter Cmbh. 

Ton Fiyatı (Fob/T) 

$ 46,50 (Usa Doğu L.) 
$ 46,50 ı(Usa Doğu L.) 
$ 46,50 '(Usa Doğu L.) 
$ 46,50 !(Usa Doğu L.) 
$ 46,50 '(Usa Doğu L.) 
$ 42,85 (Avustralya L.) 
S 42,85 (Avustralya L.) 
$ 42,85 (Avustralya L.) 
$ 42,85 (Avustralya L.) 

Mukavele Tonajı 
(M/Ton) 

400.000 M/Ton 
400.000 M/Ton 
250.000 M/Ton 
400.000 M/Ton 
450.000 M/Ton 
105.000 M/Ton 
150.000 M/Ton 
250.000 M/Ton 
250.000 M/Ton 

Cevap 2. a) 1987 yılında hiçbir fir
madan kömür, spoc alım yöntemiyle sa
tın alınmamıştır. 

Cevap 2. b) Spot alım yöntemiyle 
hiç kömür alınmamıştır. 

Cevap 2. c) 1987 yılı içinde spot 
alım yöntemiyle kömür alımı yapılmamış
tır. 

5. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Diyarbakır - Kurtalan ekspres 
ve posta treni seferlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin 
yazılı cevabı (71147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakan
lığı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 26.4.1988 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

1. Uzun zamandan beri Diyarbakır' 
dan Kurtalan'a giden ve dolayısı ile Bat-
man'a da gitmesi gereken Posta treni ile 
Ekspres gitmemektedir. Batman'a giden 
ara tren sorunlara cevap vermediğinden 
ve yurdun muhtelif bölgelerine çalışmaya 
giden işçilerin tren değiştirmek sureti ile 

mağdur edildiği gerçeği karşısında eski 
uygulamaya başlanılmak sureti ile yeni
den sefer düzenlenmesi düşünülmekte mi
dir? Düşünülmüyor ise bunun sebebi ne
dir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-29-569-13083 

23.5.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 3.5.1988 gün ve Kan. Kar. Mal. 
7/147 - 792/036-78 sayılı yazınız. 

Mardin Milletvekili Sayın Süleyman 
Çelebi'nin Diyarbakır - Kurtalan Ekspres 
ve posta treni seferine ilişkin ilgi yazınız 
eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru : Uzun zamandan beri Diyarba
kır'dan Kurtalan'a giden ve dolayısı ile 
Batman'a da gitmesi gereken Posta treni 
ile Ekspres gitmemektedir. Batman'a gi-
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den ara tren sorunlara cevap vermediğin
den ve yurdun muhtelif bölgelerine çalış
maya giden işçilerin tren değiştirmek su
reti ile mağdur edildiği gerçeği karşısında 
eski uygulamaya başlanılmak sureti ile ye
niden sefer düzenlenmesi düşünülmekte 
midir? Düşünülmüyor ise bunun sebebi 
nedir? 

Cevap : Haydarpaşa - Kurtalan ara
sında haftada dört gün çalışan Güney 
Ekspresi Haydarpaşa'dan Salı, Perşembe, 
Cuma, Pazar günleri ve Batman'da dur
mak suretiyle devamlı işlemektedir. 

1017/1018 sayılı yolcu trenleri daha 
önceleri Kurtalan'a devam ederken Di
yarbakır - Kurtalan arası çok düşük üti-

24 . 5 . 1988 0 : 1 

lizasyonla çalıştığından bu iki yerleşim 
birimi arasından 8.11.1987 tarihinden iti
baren kaldırılmıştır. 

Halen bölgenin yolcu ihtiyacı için 
1019/1020 sayılı trenler Diyarbakır - Kur
talan arası muntazam olarak hergün ça
lışmaktadır. 

Ayrıca ekspres ve yolcu trenlerine ilâ
veten 5019/5020 sayılı yolcu trenleri de
neme mahiyetinde Diyarbakır - Kurtalan 
arasında sefere konulmuş, ancak Batman 
- Kurtalan arasında yeterli yolcu olmadı
ğından 7.5.1988 tarihinde sadece bu ke
simde seferden kaldırılmıştır. 

Mevcut çalıştırılan trenlerle bölge ih
tiyacı karşılanmamaktadır. 
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69 UNCU BİRLEŞİM' 

24 . 5 . 1988 Saü 

Saat : 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
l'i — Meclis araştırması: önergeleri 

(10/24, 10/25) 
2. — Bazı illerde uygulanmakta olan 

olağanüstü hallin uzatılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/525) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLERİ 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
3 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1.. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir 757-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

3. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göihan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 

inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

4. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve) özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

6. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

8. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 



Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söıkmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
ikici, İçtüzüğüm 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
acıkmasınla ilişikin önergesi (10/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'kı, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 

2 — 

A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. d Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibarîyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya^ 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir., 
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11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yoTun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Miİetvekii Mehmet 
Tahir Köse'nin, Uler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin,' işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korklmaz'ın, Küfiaihya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkini Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satif Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü İçin üreticilere fiyat farkı ödenip 



Menmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
E6Z38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa- • 
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
•Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka-* 
omdan sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
NamaTın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Hı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 



41'. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
KuTun, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
0) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28J1 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu İddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 
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49. — Samsun Milletvekili İrfan De
mi iralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakamından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarıma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma kornutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
• idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl

gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'num, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerini mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkini Ta-



nım Onman ve Köyislıeri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı
ratlı oğlu'num, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman Ve Kavisleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptam'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutarn Barajının mıe zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

60. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

.63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptır^ 
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkim Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkim Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursla Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 



73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifinee An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük Demir - Çelik Fab
rikası iç Hizmetler Müdürlüğü idare bi
nasının restorasyonuna ve bu binanın 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

76. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

77. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

78. — Manisa Milletvekilli Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. il;e ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

79. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank-
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı

ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine* Dair Kanunun ©ir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/423) (S., Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1988) 

2. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve 
Bu 'Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/441) 
(S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 13.5.1988) 

3. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 13.5.1988) 

4. — S Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklen
mesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/442) (S, Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 
20.5.1988) 

X 5. — Adalet Teşkilatını Güç
lendirme Fonu Kurulmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/425) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 20.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




