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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Cezayir'deki son siyasal gelişmelere ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin cevap verdi. 

tzmir Milletvekili Işın Çelebi, son ekonomik gelişmeler ve 1992 yılı ödemeler dengesine. 
Ordu Milletvekili Cavit Sadi Pehlivanoğlu'da, yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ba

ğımsızlık referandumunu izlemek üzere TBMM'yi temsilen gözlemci statüsüyle Özbekistan'a 
giden heyetin tespitlerine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin ve 
diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak (10/13) ve 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür rezervlerinin de
ğerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
(10/14) 

Amacıyla Meclis araştırması; 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî çö
küntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda genel görüşme (8/7), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki 
yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluy
la hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usu
lüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil 
edilebildiğini tespit etmek (10/5) ve ' 

Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü ya
pısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak (10/8), -

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngö-
rüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
11 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
16 Ocak 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.48'de son verildi. 

Fehmi Işıklar » 
Başkanvekili 

Lütfü Esengün Ali Günaydtn 
Erzurum Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

O' 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
16.1.1992 Perşembe 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yazgat - Kayseri karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

2. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın tline bağlı bazı ilçelerdeki devlet has
tanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Babanından sözlü soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.1.1992) 

3. —Aydın Milletvekili Cengize Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.1.1992) 

4. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.1.1992) 

5. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Stadındaki tribün 
inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1992) 

6. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi içindeki Sultanhi-
sar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/46) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

7. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'tan gelen mülteci
lere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1992) 

9. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyonlarının 1992 yılı ça
lışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.1.1992) 

10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanının ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.1.1992) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir helikopterin PKK 
militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/51) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

12. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan operasyonda öldü
rülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/52) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir tündeki Adalet Bakanlığı per

soneline 449 sayılı K.H.K. uyarınca ödenen "Adalet Hizmeti Tazminatı"nın durdurulduğu ve 
ödenen paraların geri alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

2. —Istanubul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Vakıflar Bankasında iş akitleri feshedilen 
personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1992) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî çöküntünün 

boyutlarını ve alınması gereken Önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/15)(Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Lütfü Esengün (Erzurum) 

e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istekleri vardır. Gündem dışı söz isteyen üç arkadaşıma sırasıyla söz ve

receğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DlŞf KONUŞMALAR 

1. —Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, son günlerde yoğunlaştığı iddia edilen, aile hayatı 
ve genel ahlakı tahrip edici müstehcen yayınlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — TRT'nin, aile hayatımızı, genel ahlakımızı tahrip eden müstehcen yayınları 
hakkında, Bayburt Milletvekili Sayın Bahattin Elçi söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplum hayatımızı gi
derek tehdit eden ve büyük bir faciaya dönüşen ahlakî çöküntüyle ilgili kişisel görüşlerimi sun
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, ahlak, çok önemli bir unsurdur, çok önemli bir mü
essesedir. Ahlakî temelleri sağlam olmayan topluluklar, varlıklarını sürdüremeyecekleri, geli-
şemeyecekleri gibi, zamanla hayat sahnesinden, yeryüzünden çekilmeye mahkûm olurlar. Tari
he baktığımız zaman, ahlak bunalımı çöküntüsü nedeniyle tarihe karışmış birtakım uygarlık
ları görmekteyiz. Lut Kavmini, Bizans'ı ve Roma'yı yerin dibine geçiren unsurların başında, 
sebeplerin başınada, ahlakî çöküntü olduğunu herkes bilmektedir. 

Bilindiği gibi, insanlar toplum halinde yaşarlarken belirli kurallara riayet etmek zorunda
dırlar. Bu kurallar iyi ya da kötü olabilir. Topluma yön veren kurallar, kaynaklan itibariyle, 
ya ahlakî olur ya geleneksel olurlar ya da dinsel olur. Hukukun kaynaklarından birisi de, bilin
diği gibi, ahlaktır. Ahlakî kurallar, zamanla, hukukî müeyyide ile kuvvetlendirilip, hukukî ka
ideler haline dönüşürler. 

Bilindiği gibi, ahlak, nasıl toplumun temeli ise, aile de bunun gibi toplumun temelidir, 
çekirdeğidir. Son zamanlarda ailelerimize yönelik bu tehlike giderek artmaktadır. Anayasanın 
41 inci maddesinde, ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu açıkça yazılıdır. Bunun gibi, Ana
yasamızın 17 nci maddesinde ise, herkesin, yaşama, maddî ve manevî varlığını geliştirme hakkı 
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olduğu yazılıdır. Keza, Anayasamızın 13 üncü maddesinde de, temel hak ve hürriyetlerin, an
cak genel ahlak amacıyla da sınırlandırılabileceği açıkça yazılıdır. 

, Bu açıdan TRT Yasasına baktığımız zaman, Yayın Esasları başlığı altında 5 inci maddesi-
nin(e) bendi aynen şöyledir : "Genel ahlakın gereklerini, millî gelenekleri ve manevî değerele-
ri gözetmek.." Ayrıca, aynı maddenin (h) bendinde ise, "toplumun beden ve ruh sağlığına za
rar verecek hususlara yer vermemek" olduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, özellikle 
TRT'de, ahlakımızı menfi yönde etkileyici, yönlendirici, ahlakımızı, aile yapımızı tahrip edici 
korkunç bir yayın yapılmaktadır. Özellikle, yurt dışından milletimizin parasıyla satın alınan, 
milletimizin aile yapısına yönelik yıkıcı dizi filmleri seyretmekteyiz. Gidiş son derece ciddî ve 
tehlikelidir. Giderek, ahlaksızlık yanında, suçluluk artmakta ve bunun önüne geçmek için alı
nacak polisiye tedbirler, zecri tedbirler, hatta hukukî tedbirler, bu suçluluğu önleyememe nok
tasına gelmektedir. 

Yapılması gereken şudur ; Her insanın vicdanına bir bekçi dikmekten başka çıkış yoktur. 
Bunu yapamadığımız sürece, her insanın başına bir polis diksek, yine de suçluluğu önlememiz 
mümkün değildir. 

Ahlakî olay, sadece manevî bir olay değildir; bunun maddî sonuçları da vardır. Bir işveren 
düşününüz, eğer o işveren, çalıştırdığı işçinin hakkını vermiyorsa, o, ahlaksız birisidir; stok 
yapıyorsa, spekülasyon yoluna gidiyorsa ve böylece ticarî kazancını artırmaya çalışıyorsa, o, 
ahlaksız birisidir. Bunun gibi, çalıştığı işyerinde işverenin hakkına riayet etmeyen, işini aksa
tan, emanete ihanet eden işçi de ahlaksızdır. îki yaşındaki çocukları öldürecek kadar vahşete 
giren insanlar, ahlaksız insanlardır. Bununla, şunları demek istiyorum : Birçok ahlaksızlık sa
yılan fiil, esasen hukukumuzda da suç sayılmıştır; rüşvet, iltimas, yolsuzluk, karaborsacılık, 
tasaddi, kumar gibi birtakım fiiller, bilindiği gibi, suç sayılmıştır ve maalesef bunların giderek 
arttığını ve tırmandığını görmekteyiz. O halde, bir tedbir almak zorundayız. Bu, her şeyden 
önce eğitim sorunudur. Maalesef, gerek protokolde ve gerekse hükümet programında böyle 
bir sorun olduğunun gözden kaçmış olduğunu, üzüntüyle arz etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir toplum, maddeten ne kadar yükselirse, yükselsin, eğer ahlakî 
temelleri sağlam değilse, sonunda çökmeye mahkûm olacaktır. Bu açıdan baktığımız zaman, 
bugün dünyada Sömürüsünü sürdürmekte olan emperyalizmin baş aktörü Amerika'nın ve Ba
tı Avrupa ülkelerinin pek yakında tarihe gömüleceklerini söylemek kehanet değildir. Bugün, 
Avrupa'da, 10 kişiden l'i homoseksüeldir. Amerika'da 13 kişiden Ti, çok yakınlarıyla ilişki 
kuracak kadar ahlaken sukut etmiş durumdadır. Bugün, İngiltere'de, tabirimi mazur görün, 
erkek erkekle güya evlenebilmektedir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Arabistan'dan bahset... 

BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Sağlam ahlakî esaslara dayanmayan topluluklar, bugün 
değilse, yarın göçeceklerdir. O halde, biz, temelimizi sağlam atmak ve temelimizi korumak zo
rundayız, ailemizi korumak zorundayız. Aile çekirdektir, aile bozulduğu zaman, bütün mille
timiz, ülkemiz ve devletimiz bozulacaktır. Ailenin temeli sağlam ahlaka dayanmalıdır. Devleti
miz de, milletimiz de büyükçe bir aile değil midir? O halde, bu ahlakî çöküntüyü durduracak, 
ahlakımızı sağlamlaşüracak.-geliştirecek tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. • < , 

Olayın vahametini belirtmek bakımından, televizyon yayınlarının getirdiği sonuçlardan 
-basınımıza yansımış- sadece ikisini arz etmek istiyorum. Geçen sene İstanbul'da bir hoca efen-
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diye bir vatandaş, aynen şu suali soruyor; diyor ki, "bir gün oğlumla kızımı evimde bıraktık
tan sonra gezmeye gittim." 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, toparlayın lütfen. 
BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Toparlamaya çalışıyorum efendim. 

"Daha sonra kızımın oğlumdan hamile olduğunu öğrendim. Ben şimdi ne yapabilirim?" 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Rahatsızlık bunlar... Hastalık kardeşim!.. 
BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Televizyondaki yayınlar... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunları televizyon mu yapıyor yani? 

BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — Televizyondaki "Dallas" dizisinin etkisiyle yaptığını söy
lemiştir efendim. Televizyondaki, ahlaksız, müstehcen neşriyatın sonucunda birtakım aileler 
tahrip olmakta ve özellikle kadınımız, onurlu ve saygın yerinde olması gereken kadınımız, bir 
şehvet, ticaret ve reklam aracı haline getirilmek suretiyle sömürülmektedir. Bunun önüne geç
mek zorundayız; yoksa, bu yangın hepimizi yakacak boyuttadır. 

Değerli kardeşlerim, sözlerimi bağlıyorum; özet olarak, her şeyde olduğu gibi, ahlakî nu
munede de en güzel örnek olan ve genel ahlakımızın esasını teşkil eden Hazreti Peygamberin 
birkaç sözüyle sözlerimi noktalamak istiyorum. 

"Sana yapılmasını istemediğin şeyi, sen de başkalarına yapma, 
Kendin- için sevdiğin ve istediğini, başkaları için de sev ve iste, 
Müslüman odur ki, onun elinden ve dilinden başkaları zarar görmesin." 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Elçi'ye teşekkür ederiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli)'— İnsanlık kuralı dine falan bağlı değildir. 
BAHATTİN ELÇİ (Devamla) — İslamlık, insanlıktan başka bir şey değildir. 

2. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Millet Meclisi eski binasının Ankara Büyükşehir 
Belediyesine, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere devredilmesi çalışmalarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Eski Meclis binasının belediyeye devredilmesi hakkında, İstanbul Milletve
kili Sayın Bülent Akarcalı'ya gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akarcalı. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Konum, belirtildiği gibi, cumhuriyetimizin ve çoğulcu demokrasiye geçişimizin bütün ta
rihini yaşamış olan Ulus'taki Meclis binasının Büyükşehir Belediyesine, belediye amaçlı kulla
nılmak üzere tahsisi edilmesi hususunda ortaya çıkmış talep ve bu talebe karşı Hükümetin uy
gun mütalaasının basından öğrenilmesi ve bunun üzerine yapılan araştırmada da böyle bir hu
susun var olduğu üzerinedir. 

Değerli arkadaşlarım, yeni Meclisimiz ve Hükümetimiz, gerek demokrasi, gerekse injsan 
hakları konularında büyük duyarlılık gösterdiğini sık sık ifade etmektedir. Ben, konumuza girdiği 
için, yalnız demokrasi kısmını alıp, buna bir de cumhuriyetimizi ekleyeceğim. 
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Eğer düşünceleri fiiliyata döndürmek istiyorsak, diyorum ki, geliniz, bu binayı belediye
nin günlük belde işlerine değil, Türk Cumhuriyetinin, Türk demokrasisinin, beşiği olmak üze
re Türkiye Büyük Millet Meclisine tahsis edelim; bu binanın bütün salonlarını, bütün odaları
nı cumhuriyetin ve çoğulcu demokrasiye geçişin tarihleriyle süsleydim; önce gençlerimize, ço
cuklarımıza ve ondan sonra da diğer bütün vatandaşlarımıza açalım, tşte, bunu yaptığımız za
man, gerek Hükümette gerekse Sayın Meclis Başkanımızda -ki, burada, seçilmesini müteakip 
yaptığı konuşmada, bir yerde Meclisin de gazi olduğunu beyan ederek unvan vermişti- fikirle 
fiil eşdeğerde olup, belirli bir anlam kazanır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, belirli amaç için inşa edilmemiş binaları başka amaçlara 
tahsis etmek, aynı zamanda israftır. O bina, bir meclis binası olarak yapılmıştır; hızla büyüyen 
Ankara'nın belediye ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tanzim edilmemiştir. Gerek yapılacak 
harcamalar, gerekse yapılacak değişiklikler, o binanın tarihî özelliğini de yok edecektir. 

Ankara Belediyesinin ihtiyacı olabilecek çağdaş bir büyükkent binası gerekiyorsa, hükü
met yardımcı olsun, bütçeye koyacağı paralarla Meclis yardımcı olsun ve 2000'li yılların ihti
yaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir binayı Ankara Büyükkent Belediyesi inşa etsin. Adliye 
Sarayının yanında muazzam boş arsalar var, şehrin merkezindedir ve oralarda, hem otopark 
ihtiyacını da karşılayacak şekilde buna cevap verebilir. 

Dolayısıyla, şunu ifade etmek istiyorum : Böyle bir tahsise kapıyı açmak son derece sa
kıncalıdır. Geçmişte de, Sayın Murat Karayalçın'ın Belediye Başkanlığından önceki dönemde 
de böyle bir talep olmuştu, reddedilmişti, o talebe cevap verilmemişti. 

Şimdi, Koalisyon Hükümetini oluşturan partiler kendi aralarındaki rabıtayı sağlamlaştır
mak için, birbirlerine bu tip jestler yapıyorlar diye bir şey ifade etmek istemiyorum; ama, mu
halefet olarak da bunun böyle düşünülebileceğini de hatırınıza getirmek isterim. 

Ayrıca, şunu da belirteyim : Bu Mecliste günlerini geçirmiş olan eski milletvekilleri -ki, 
bunların bir kısmı Demokratlar Kulübü olarak birleşmişlerdir; yani, bir yerde Demokrat Par
tiyi kurmuş, o partide çalışmış milletvekili büyüklefimizdir- gerek Başbakana, gerekse Meclis 
Başkanımıza gönderdikleri telgraflarla, böyle bir devredilmenin hiç de uygun olmayacağını be
lirtmişler ve aynen şunu demişlerdir : "ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, cum
huriyetin ilk yıllarında yapılan inkılapları, bu Meclisin çatısı altında gerçekleştirdiği ve çok 
değerli birçok devlet adamı ve politikacının bu tarihî binada görev Sapmış oldukları bilinmek
tedir. Üç Cumhurbaşkanı için ayrı ayrı salonlar tahsis edilerek müze haline getirilmiş ve de
mokrasi tarihimizde müstesna mevkii olan bu binanın, yine Cumhuriyet Müzesi olarak aynıy
la korunması hususundaki Kulübümüzün görüşlerini, zatı devletlerinizin takdirlerine saygı ile 
arz ederiz." 

Değerli arkadaşlarım, işin mizahî yönüne bakarsak, bugün, buradaki 1924-1961 yılların
da görev yapmış Meclis binasını Ankara Büyükkent Belediyesi ister, yarın da, Nurettin Sözen 
de kalkar bana da Topkapı Sarayını verin diyebilir. Bunu, biraz da aklınızda kalması açısından 
belirtiyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biz de veririz... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bir de şunu belirteyim : Büyükkent Belediyesinin 

Meclise ilgili, eski bir binayı devralma ile sınırlanmamalıdır. Bugün, Türkiye Büyük Millet Mec
lisimize, gerek milletvekillerinin, gerekse ziyaretçilerin gelmesi Büyükkent Belediyesinin il-
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gisizliğinden dolayı kısıtlanmıştır. Aşağıdaki kavşak, Meclise danışılmadan değiştirilmiştir. Çan
kaya'dan, Gaziosmanpaşa'dan, Esat'tan gelen insanların bu kavşaktan dönerek Meclise geçiş
leri yoktur; Genelkurmay Kavşağından geçmeleri gerekmektedir ve Kızılay'a da gidememekte-
dirler, çünkü, metro yapım çalışmaları vardır. Dikmen tarafından ziyaretçilerin arabayla gel
mesi halinde, Meclise geçişi sağlayan kavşak kaldırılmıştır ve gelen ziyaretçiler, Maliye Bakan
lığına doğru, Harbiye'ye doğru gidecekler, oradan ters bir şekilde çıkacaklar... Bu da, buraya 
gelen ziyaretçilere, sürekli olarak trafiği ihlal edin masajını vermektedir. 

Daha büyük bir üzüntümde, Meclisin kreşine doğru açılan üçüncü kapı iki aydır ASKÎ 
tarafından işgal edilmiştir. 50 metrelik bir yol, Meclise girişi sağlayan yol rezil bir durumda, 
çamur içindedir, kapalıdır. Dilerim ki, arkadaşımız da olan, Ankara'ya hayırlı hizmetler yaptı
ğına inandığımız Büyükkent Belediye Başkanı Meclise ilgisini ilk önce bu hususlarda görtersin. 

Değerli arkadaşlarım; özet olarak şunu belirtmek istiyorum : Ankara Belediyesi güzel bi
nalara layıktır; ama kötü emsaller oluşturmayalım. 

Yavuz Zırhlımız jilet oldu gitti. İngiltere, Norveç ve tsveç gibi, tarihinde şanlı denizcilik 
olan ülkelere gidiyorsunuz, dört beş asırlık gemileri sapasağlam duruyor. Bugün, Norveç veya 
İsveç'te Amundsen'in Kuzey Kutbuna gitmiş olduğu gemiyi tıpatıp görebiliyorsunuz. Biz, Nusret 
Mayın Gemisini bile saklayamadık ve yanılmıyorsam sonradan bir benzerini yaptık. 

Geçenlerde, Sayın Hasan Pulur haklı olarak, "Kahramanmaraş'taki direnişi başlatmış olan-

Sütçü tmam'ın binasının yok edildiğini ve eski eserlere sahip çıkılmadığını" yazıyordu. Şimdi 
biz, Meclis olarak böyle bir yanlış emsali oluşturursak, o zaman, eski değerlerimize belediye, 
belde ya da il bazında ne ölçüde sahip çıkarabilirler? Onun için, inanıyorum ki, şu anda bura
da olan Sayın bakanlarımızın, konuyu, Bakanlar Kurulunda gerektiği önemde tartışarak, bu 
binanın -bir demokrasi müzesi demeyeyim, demokrasi müzeye kaldırılmaz- bir demokrasi abi
desi olarak, özellikle ilkokul ve üniversitelerimizde okuyan ve sayısı 15 milyona yaklaşan öğ
renci nüfusumuzun, okula gitmeyen gençlerimizin sayısını da eklersek, sayıları 25-30 milyona 
varan genç nüfusumuzun ilk önce faydalanacağı şekilde halka açılmasını temin etmek, biz mil
letvekillerinin başta gelen ödevi olması gerekir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Sağolun. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı'ya teşekkür ederiz. 
3. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı 'nın, Cezayir'deki son siyasal gelişmelere ilişkin gündem 

dışı konuşması 
BAŞKAN — Cezayir'deki insan hakları, demokrasi ve son gelişmeler hakkında gündem 

dışı konuşmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Mezarcı'ya söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
HASAN. MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Meclisin yiğit 

üyelerinden ve İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmed Akif'in, kısa bir şirini okuyarak, 
Cezayir darbesiyle ilgili konuşmama başlamak istiyorum: 

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem 
Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövemem 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki fakat eğmeye gelmez boynum 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim 
Onu dindirmek için çifte yerim, tekme yerim 
Adam, aldırma da geç git diyemem, aldırırım 
ölürüm, öldürürüm, hakkı tutar kaldırırım.' 
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Cezayir'de darbe oldu ve 180 üst rütbeli subay, Şadli BencedidV muhtıra verdi. Halkın 
yüzde 85'inin oyları, halkın iradesi, cuntacılar tarafından yok edildi. Bunu yapanların, Ceza
yir halkının çocukları olduğuna inanmıyorum. Bunlar, olsa olsa, Fransız emperyalizminin uşak
larıdır. 

AHMET SAYIR (Burdur) — Ya bizimkilere ne diyeceksiniz? 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ancak, şunu da hatırlatmak istiyorum ki, otuz yıldan 

beri Cezayir'in bütün imkânlarını Fransa'ya peşkeş çeken iktidar, son seçimlerde 15 milletve
kili çıkarabilmiştir. Bu olay karşısında, gerçekten, gerek siyasî partilerimizin, Hükümetimizin, 
gerek Meclisimizin ve gerekse her vesileyle demokrasi sözcüğünü ağzından düşürmeyenlerin 
duyarsızlığını bir türlü anlayamıyorum. Bu, gerçekten fevkalade çirkin bir örnektir. Eğer Ce
zayir'deki bu çirkin örnek; halkın yüzde 85'inin oyunu ve iradesini ortadan kaldıran bu çirkin 
örnek ortadan kaldırılmazsa ve bunun için gerekli girişimler yapılmazsa, o takdirde, halkı Müs
lüman olan ülkelerde demokrasi sözcüğünü telaffuz etmek kolay olmayacaktır. 

Bir türkü vardır; "Ağustosta suya girsem balta kesmez buz olur "der. Demokrasi denilen 
şey, Avrupa'dan bize gelinceye kadar, balta kesmez buz oluyor; çeşitli vesilelerle, cuntacılık ve
silesi oluyor, darbe vesilesi oluyor... Hatta bizde, bazı basın ve yayın organları, darbeyi alkışla
yacak, darbeyi teşvik edecek tarzda yayınlar yapmışlardır. Şimdi de, bu darbeyi cici gösterecek 
tarzda birtakım gayretlerin olduğuna şahit oluyorum. 

Amerika ve Avrupa'dan hiçbir ciddî tepki gelmemiştir. Bunun sebebi nedir?.. "Hâkimiyet 
milletindir" diyoruz; o halde, milletin oyuna neden rıza gösterilmiyor, halkın yüzde 85'inin 
oyu neden yok farz ediliyor Cezayir'de? Kanaatime göre, sebep şudur : Halkı Müslüman olan 
ülkelerde, bu kimliği, bu hüviyeti, demokratik sistemin harici sahipleri kabul etmek istemiyor
lar. Yani, halkın Müslüman olduğunu kabullenmek istemiyorlar, tslamî kimliği ile kabullen
mek istemiyorlar; evet, subay olabilirsiniz; ama, tslamî kimliğinizi kışlanın dışında bırakacak
sınız diyorlar, Üniversiteye girebilirsiniz; ama, başınızın örtüsünü dışarıda bırakacaksınız di
yorlar. Dolayısıyla, bu realiteyi, bu gerçeği görmek istemiyorlar; yani, halkın dinini kabullen
mek istemiyorlar, kültürünü, örfünü; adetini kabullenmek istemiyorlar ve buna karşı saldırı
larda bulunuyorlar. 

Meselem, kimseyi tahrik etmek, kimseyi tahkir etmek değildir. Sözlerimi toparlamaya ça
lışacağım. 

Bakınız, bu Meclis, cuntacılıktan ve cuntacılık geleneğinden çok çekmiştir, defalarca dar
beye maruz kalmıştır. Şimdi bu Meclis sessiz kalıyor; bu, gerçekten vahim bir örnektir, kötü 
bir örnektir. Defalarca darbeye maruz kalmış olan bu Meclisten ciddî ve kararlı bir tepki, ol
gun bir tepki bekliyorum. Yalnız bu Meclisten değil, Hükümetin bu konuda önayak olmasını 
bekliyorum. Avrupa'yı ve demokratik ülkeleri harekete geçirecek tarzda bir önderlik yapması
nı bekliyorum. 

Bir atasözümüz vardır, "gülme komşuna gelir başına" derler. Bu sessizlik, hem bir kor
kunun ifadesi olacaktır hem de darbe heveslilerine cüret verecektir, darbe heveslilerine cesaret 
verecektir. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum ki, tanklar hiçbir şeyi halletmeyecektir ve 
hatta diktatörlüklerin yıkılışının başlangıcı olacaktır inşallah. Kızılordu Gorbaçov'u koruya-
mamıştır, tran Ordusu Şah'ı koruyamamıştır. Halka rağmen iktidar olunamaz; millete rağmen 
hiçbir iktidar varlığını sürdürümez. 
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Ben, bu bakımdan, tarihî bir çağrışım da yapması için, büyük şair Nefi'nin Padişah 
4 üncü Murad'a söylediği bir şiiri burada okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı, toparlayınız efendim. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Nef'i 4 üncü Murad'a şöyle diyor : 
En derin uykulardan kaldırandır sözüm 
Güne el koyanları yıldırandır sözüm. 
Zamanı, zemini daralmış olanlara, 
Gönüllerince zemindir, zamandır sözüm, 
Zalim, beni bir işaretiyle kahretse de, 
Onun ordusuna karşı koyandır sözüm. 

, Güç verir, bilinç üretir, şuur bağışlar, 
Yüzü gülmemişlere armağandır sözüm. 
Ey mutsuzluk gecesinin karanlığında bunalanlar, 
Size müjde, yıldızları saçandır sözüm. 
Varsın günün sultanları değer vermesin, 
Onlar göçüp gittikçe de sultandır sözüm." 

Sultan olmak, iktidar olmak, darbe yapmış oImak,hakh olmaya yetmiyor, yetmeyecektir 
de. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli gruplarına ve değerli milletvekillerine çağrıda bulunu
yorum; Cezayir'deki bu darbeyi müştereken kınayacak bir deklarasyon yayımlamaları istirha-
mıyla, saygıyla sözlerime son veriyorum. Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı'ya teşekkür ederiz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 

1. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî çöküntünün boyut
larını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/15) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Asırlar boyu üstün ahlakıyla insanlığa örnek olmuş aziz milletimizin bugünkü ahlak tab
losu büyük bir çöküntüye doğru gitmekte,şehit kanıyla yoğurulmuş vatan toprakları bir seks 
pazarı halini almakta, ileride telafisi imkânsız büyük ülke sorunlarına âdeta ortam hazırla
maktadır. Bu tehlikeli gidişin sebeplerinin ortaya çıkarılması ve tahribatın önlenmesi bakımın
dan Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerince bir Meclis araştırması yapıl
masını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Fethullah Erbaş 

Van 
Hasan Mezarcı 

İstanbul 
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Ömer Ekinci Mustafa Baş 
Ankara İstanbul 

Lütfi Doğan Ahmet Cemil Tunç 
Gümüşhane Elazığ 

Kâzım Ataoğlu Zeki Ünal 
Bingöl Karaman 

Ahmet Fevzi Inceöz Hüsamettin Korkutata 
Tokat Bingöl 

Salih Kapusuz Mukadder Başeğmez 
Kayseri İstanbul 

Zeki Ergezen t. Melik Gökçek 
Bitlis Ankara 

Çevat Ayhan Abit Kıvrak 
Sakarya Konya 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

GEREKÇE 
Devlet, mütekâmil bir kurumdur. Mütekâmil oluşun zamana ve ihtiyaçlara göre değişik 

görevler üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de devletin değişmez gö
revlerinden biri, mal ve can güvenliği yanında, ırz ve namus güvenliğini de korumak, nesli mu
hafaza etmektir. Bu görev icabı, devlete bazı temel hak ve hürriyetleri kanunla kısıtlama yetki
si dahi tanınmıştır. Nitekim T.C. Anayasasının 13 üncü maddesinde genel ahlakın korunması 
nedeniyle hak ve hürriyetlerin sınırlanması hükmü bunu doğrulamaktadır. 

Bir milletin genel ahlakı, o milletin örfleri, âdetleri, millî ve manevî değerlerinin manzu
mesi olarak tarif edilebilir. 

Bizim milletimiz asırlar boyu ahlakıyla insanlığa örnek olmuş bir millettir, iffet, haya ve 
namus kavramlarını yaşamının ayrılmaz parçası olarak benimsemiş, yalnızca dini, devleti, va
tanı için değil, namusu için ölmeyi şeref bilmiştir. 

İstiklal Harbi, Kahramanmaraş'ta birkaç Fransız askerinin bir genç bacımızın başörtüsü-. 
ne el uzatması üzerine Sütçü İmam'ın bu mütecavizleri, emellerine ulaşamadan çektiği taban
casından attığı kurşunla başlamış, 9 Eylül'de İzmir'de bu şuur ve idrakle sonuçlanmıştır. Bu
gün İzmir otogarının yakınında bulunan bir küçük parkın içindeki abide üzerine "Vatan ve 
namus uğruna şehit düşenlerin ruhuna'' diye yazar. İşte bu tablo bizim devraldığımız namus 
telakkimizdir. 

Dün başörtüsüne el uzatılmasını namusa tecavüz sayan bu millet, bugün devletin sözde 
himayesinde olan namus kavramı açısından bugün ne hale gelmiştir? 

Tablo hazindir, manzara korkunçtur, dehşet vericidir. 
Sayıları milyonları bulan onüç yaş üstü genç kız ve kadınlarımız, devletin gözü önünde 

gizli veya açık bir fuhuş bataklığının içine itilmiştir. 
Şehit kanıyla sulanan toprakların Rusuyla, Romeniyle, Yugoslavıyla kısaca yerlisiyle ya-

bancısıyla bir seks pazarı, bir seks ülkesi haline sokulmuştur. Bir Ermeni Manukyan çıkmış, 
küçük yaşta tuzağa düşürülen, belki de düşürdüğü Ayşelerimiz, Fatmalanmız, Zehralarımızı 
sermaye yapmış, bu yoldan milyarlar kazanmış ve devletin en muteber vergi rekortmenleri ara
sına girmiştir. 
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Antalya'ya gelen ABD donanmasından 10 dolar karşılığı bir coninin koynuna girmek ve 
onun hayvanı iştihasını tatmin etmek için yüzlerce kadınımız bu ile akın etmiştir. 

Şimdi sormak gerek, bu kadınlar annelerinden tertemiz doğmaz mı? Devletin gözleri önünde 
bunları kim, nasıl bu hale getirdi? Nerede devlet, nerede millet! Nedir bu dehşet verici hissizlik 
ve suskunluk! 

Bu dönemin parlamenterleri olarak bu acı hakikatler karşısında, millet sussa da bizim sus
mamamız, bu ahlaki tahribatın önlenmesi çin mutlaka birşey yapmamız lazım geldiği açık se
çik ortadadır. Bu tablonun mesulleri kimlerdir? 

Yayın ilkelerine göre, genel ahlakı millî ve manevî değerleri gözetmekle yükümlü olduğu 
halde bunu umursamayan, tam tersine bu ilkelere aykırı filmler oynatan, programlar düzenle
yen TRT midir? 

Kanun dışı olduğu halde, kanun adamlarının bile meşruluğunu âdeta kabul ettiği ve en 
müstehzen filmleri ve programları sergilemekten hiç çekinmeyen kablolu televizyon mudur? 

Seks duygularını en çirkin şekilde istismar eden boyalı basın, günlük ve haftalık gazete ve 
mecmualar mıdır? 

Sokak aralarında, otogarlarda, parklarda, diskoteklerde, tezgâh kurup icraî faaliyet eden 
seks mafyası mıdır? 

Milletinin ırzına, namusuna bekçilik yapması gerekirken seyirci olmaktan başka fonksi
yon icra edemez hale gelen ahlak zabıtası mıdır? 

Bu kötü yolların içinden geçip, nasılsa yıldızlaşmış, sözde artist sözde mankenler midir? 

Zenginlikten ne yapacağını şaşırıp özel konaklarında yabancı ahlaksızlar için partiler dü
zenleyen sosyete hastalan mıdır? 

Yoksa bütün bu olanları, hiçbir tepki göstermeden, sadece seyreden millet midir? 

İşte bu dehşet verici ahlak tahribatının ne boyutlarda olduğu nasıl önleneceği hususu ül
kenin en önemli ve en başta gelen, el atılması, tedbir alınması gereken bir sorunu olduğu halde 
ne Hükümet, ne Meclis konuya gereken ehemmiyeti vermemiştir. Geçde olsa bu konunun mil
let önünde, hatta mümkünse müzakerelerinin televizyondan naklen verilmesi suretiyle bir Meclis 
araştırması şeklinde gündeme getirilmesinde zaruret görülmüştür. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, 
ülkemizin halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçlan 
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ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin ön-
görüşmesine; başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçinde yaşamak zorunda olduğumuz çevre, insan ve insan faaliyetleri ile yakından ilgilidir. 
Hızla artan dünya nüfusu ye insanların artan nüfusa yetecek iş ve aş bulma çabaları ye 

bunun tabiî sonucu olarak meydana gelen nüfus hareketleri beraberinde sanayileşmeyi, mo
dern ziraatı, çarpık ve düzensiz kentleşmeyi getirmiştir. 

Çarpık ve düzensiz büyüyen kentlerdeki altyapı yetersizliği, büyüyen ve gelişen sanayiin 
aşırı kaynak kullanımı, modern ziraatın gereği olarak kullanılan gübre ve ziraî ilaçlar sonun
da, toprak, hava, yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirlenmiş, ekolojik denge bozulmuş ve adına 
"çevre sorunları" dediğimiz sorunlar, başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülkenin 
ortak sorunu haline gelmiştir. 

Kalkınma ve sanayileşme çabası içinde bulunan bir ülke olarak Türkiyemizde; 
1950'li yıllarda başlayan, sanayileşme hareketleri, bazı bölgelerimizde aşırı nüfus biriki

mine sebep olmuştur. Böylece, büyük şehirlerimizde altyapı noksanlıklarından dolayı, gece
kondulaşma, hava kirliliği başta olmak üzere, birçok çevre sorunu meydana gelmiştir. Bugün 
ülke insanımız, bazı illerimizde gündüzün geceyi yaşamaktadır. 

Sanayileşmenin yoğunlaştığı yörelerde, nehirlerimiz, göllerimiz ve bilhassa Marmara De
nizi âdeta fabrikaların tabiî deşarj sahası haline gelmiş, bu nedenle ülkemizin su zenginlikleri 
kaybolmuş, deniz ve göllerimizde hayat durma noktasına gelmiştir. 

Çok verimli topraklarımız sanayie taban oluşturmuş, modern ziraatın bir gereği olarak, 
aşırı gübre ve ilaç kullanımı sonucu topraklarımız çoraklaşmış, yeraltı ve yerüstü su kaynakla
rımız kirlenmiştir. 

Sanayileşmede yanlış yer seçimi ve turizm adına yapılan çirkinlikler sonucu kıyılarımız 
tahrip olmuş, yeşil yerini sanayi kirliliğine ve betona bırakmıştır. 

Ormanlarımız tahrip olmuştur. Bunun sonucu olarak erozyon neticesinde en verimli top
raklarımız göllere ve nehirlere taşınmaktadır. 

Tedbir alınmadığı takdirde, bu olayların boyutları büyüyecek ve içinde yaşadığımız çevre, 
ülke insanımız için bir kâbus olacaktır. 

Bu nedenle; ülkemizin halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının 
sebeplerini ve sonuçlarını tespit etmek ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirleri 
ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

ı • 

Ertekin Durutürk (İsparta) ve 
Arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplariçin 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 
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Buyun Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, memleke
timizdeki çevre sorunlarıyla ilgili olarak vermiş oldukları önergeyi dinledik. 

Peşinen söyleyeyim, önergenin tümüne aynen katılıyorum, hatta bazı noktalarda eksik bi
le buluyorum; çünkü, bilhassa, gelişmiş ülkelerde ve sanayi ülkelerinde, bugün, dünyanın bir 
numaralı sorunu haline gelen çevre meseleleri memleketimizde yeni yeni anlaşılmaya, yeni yeni 
önemi ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Gerçekten, çevre konusundaki mevzuatımıza bir bakarsak, bunun yeniliğini daha kolay 
görürüz. Anayasamızın çevreyle ilgili 56 ncı maddesi gayet kısa ve fakat çok öz bir şekilde çev
re meselesini ortaya koymuştur : "... sağlıklı ve temiz bir çevre..." 

Anayasayı takiben, kanun olarak, mevzuat olarak halen meri bulunan dokümanlarımız; 
1983 yılında çıkarılan Çevre Kanunu, bilahara 1989 yılında Başbakanlığa bağlı olarak 389 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Çevre Müsteşarlığı, nihayet 1991 yılı ağustos ayında 
443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Çevre Bakanlığı ve onu takiben de hemen, 
aynı kanunun eki olarak 444 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Özel Çevre Koruma Ku
rumudur. 

Görülüyor ki, memleketimizde çevre konuları, diğer Batılı ülkelerin aksine, maalesef, çok 
geç ele alınmış ve bunun önemi geç kavranmıştır; ama, bütün bunlara rağmen iş işten de geç
miş değildir. Çünkü, memleketimizin, global çevre sorunları bakımından daha tehlikeli nokta
lara ulaşmış bir durumu yok. Yani, klora-floro karbon dedikleri, ozon tabakasını tehdit eden, 
incelten, hatta,delen gazların kullanılmasıyla ilgili, dünya yüzünde, Birleşmiş Milletlerin norm
larına göre memleketimize tanınan kotanın da çok altlarında bulunuyoruz. Tabiî, bunun sebe
bi, bu işe önem verip de gerekli önlemleri almamızdan dolayı değil, bu tip gazlarla üretilen 
kozmetik maddelerin, spreylerin memleketimizde -ekonomik durumumuz bakımından- çok fazla 
kullanılmamasından dolayıdır. Yani, 60 milyon nüfusumuzun hepsi, Avrupa'da, gelişmiş ülke
lerde olduğu gibi, bu maddeleri o nispette fazla bir şekilde kullanacak olsa, belki biz de tehlike 
noktasına gelebiliriz. 

Global sorunları olmayan memleketimizin kendi içinde yöresel sorunları var. Yani, doğa
mızı, memleketimizi biz kendimiz kirletiyoruz veyahut kendimiz korumuyoruz. Kabahat ta
mamen bizim. 

Bunun dışında, biz, etrafımızdaki ülkeleri de kirletmiyoruz; ama, etrafımızdaki bazı ül
keler şu veya bu sebeple ülkemizi kirletiyorlar. Mesela; bunlardan bir tanesi; meşhur Çernobil 
hadisesi. Çernobil'de bulunan nükleer santralin patlaması sonucu bizim ithal ettiğimiz çevre 
sorunları ve ondan sonra Karadeniz'de yeni yeni görülmeye başlayan kirlenme; keza, Akde
niz'deki kirlenme sayılabilir. Bunlarla ilgili, uluslararası düzeyde de gerekli girişimlerimiz var
dır. Bilhassa Avrupa Ekonomik İşbirliği leşkilatı bünyesinde, her ne kadar onları direkt ola
rak ilgilendirmese de, Karadeniz konusunda büyük ilgi var ve bu konuda yapılan çalışmalara 
da destek verecekleri söyleniyor. Esasen, Akdeniz'le ilgili uluslararası kuruluşlara da üyeyiz 
ve oralarda da Akdeniz kirliliğiyle ilgili gerekli görülen önlemler alınıyor. 

Şimdi, demek oluyor ki, bizim çevresel sorunumuz kendimizin içinde, kendi insanımızın 
yapmış olduğu kirletmeler noktasında düğümleniyor. Bunu da şöyle sınıflandırabiliriz : Bizde ge-
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nellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde, büyük kentlerde iş, hava kirliliği ile başlıyor, bunu 
takip eden su rezervuarlan, içme suyu rezervuarlan, dereler, nehirler, göller şeklinde devam 
ediyor. 

Çevre konusunun ve çevre korumasının memleketimizde biraz geç ele alınmış olması do
layısıyla bazı sorunlarımız tehlikeli noktalara gelmiş, hatta alarm zilleri de çalar vaziyettedir; 
bihhassa hava kirliliği... Hava kirliliği deyince, sekiz on sene evveline kadar sadece konumu 
bakımından ve fazla rüzgâr almadığından Ankara Şehri önde geliyordu; fakat gelin görün ki, 
o zamandan bu zamana beklenmedik şekilde bu yoğun ve kesif olarak şehirleşme ve doğudan 
ve güneydoğundan batıya olan nüfus hücumu sebebiyle adına yeşil dediğimiz Bursamız dahi 
hava kirliliği bakımından önemli boyutlara ulaşmış vaziyette. Keza, Orta Anadolu'da Kayseri, 
güneyde Diyarbakır ve kış aylarında Erzurum bile büyük ölçüde hava kirliliğine maruz kalan 
illerimiz. İstanbul, tzmir, Kocaeli gibi, büyük şehirlerimizi saymıyorum; çünkü, bu yerler başlı 
başına bir olay; ayrı olarak ele alınması lazım gelir ki, bunları da ayrı ayrı ele alacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 Ekim seçimleri sonucu kurulan 49 uncu Cumhu
riyet Hükümetinin, Programında çevreyle ilgili yer alan kısa bir paragrafı okumak istiyorum : 

"Hükümetin çevre alanındaki temel hedefi, tarihsel, kültürel, doğal çevrenin ve yeşilliğin 
korunmasıdır." Gerçekten, doğal çevrenin, yeşilliğin korunmasının yanında, memleketimizin 
çok zengin bir varlığı olan tarihsel ve kültürel varlıklarımızın da korunması, çevre korunması 
kapsamı içindedir. 

"Hükümetimiz, çevrenin korunmasında birinci şartın, toplumun tümünde ve özellikle yö
neten ve yönetilenlerde çevre bilincinin geliştirilmesi olduğunu düşünerek, toplumun her kesi
minin çevre konusunda eğitim ve bilinçlendirilmesine ağırlık verecek ve ilkokul eğitiminden 
başlayarak çevre konularının müfredat programlarında yer almasını sağlayacaktır." Gerçek
ten, çevre koruması bir insan meselesi, yani çevreyi kirleten fabrikalar, makineler, aletler, ede
vatlar ve cihazlar değil, çevreyi kirleten bizatihi insanın kendisi; çünkü, o fabrikaları ve aletleri 
de nihayet, insan kullanıyor. O bakımdan, bu işin başında insanımızı eğitmek geliyor. Eğit
mek derken, sadece ilkokullarda ve ortaokullarda müfredat programlarına çevre konularıyla 
ilgili dersleri koymakla kalmıyoruz, yetişkinleri de hatta kendimizi de eğitmemiz lazım. Bu ko
nuda yetişkin insanlarımızın da bilmesi lüzumlu hatta bazı alışkanlıktan ötürü bilmeyerek, is
temeyerek yapmış olduğu kirletmeyi önleyici tedbirleri de almamız lazım. Mesela, bazı âdetle
rimiz var ki, bunlar çevre korumasına, çevre kirliliğini önlemeye biraz ters düşüyor. 

Türk Milleti, evini en temiz tutan dünya milletlerinden biri. Gelin görün ki, yine Türk 
Milleti, evini temiz tutarken evini sokağa süpürüyor, örtüsünü sokağa silkeliyor. Buradan da 
şu netice çıkıyor; kendi sahibi olduğu konularda titizlik, temizlik gösteriyor da, sahibi olmadı
ğını zannettiği konular üzerinde o kadar titizlik göstermiyor. Yani, sokağı kendisinin malı say
mıyor. Halbuki, biz bu alışkanlıkları kuvvetli bir eğitimle yok edebilirsek, yani sokağın da bir 
manada kolektif olarak, o kimsenin sahip olduğu bir yer olduğu bilincini yerleştirebilirsek, 
zannediyorum, eğitimsel olarak işin temelini çözmeye başlamış oluruz. O sokakta herkesin bir 
hissesi var, hepimiz o sokakta oturuyoruz, hepimizin çocukları o sokakta oynuyor, hepimiz 
o sokaktan geçiyoruz; şu halde, o sokak da evimiz gibi bizim kolektif malımızdır. Evimizi, kendi 
malımızı nasıl koruyor ve temiz tutuyorsak sokağımızı da aynı şekilde korumamız ve temiz 
tutmamız lazımdır düşüncesindeyim. 
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Eğitim konusunda sadece bununla yetinmemek lazım; çünkü, ilkokuldan başlayan bir eğitim 
süreci ile biraz geç kalırız. Bu konuda yetişkinlerimizi de eğitecek sistemleri getirmemiz lazım 
ki, bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu da şöyle olabilir: 

Âdeta cumhuriyetin ilk yıllarında eski alfabeden Latin alfabesine geçerken nasıl ki, mil
letçe bir okuma yazma seferberliği başlattıysak, bu konuda da, bu geç kalmışlığımızı telafi ede
bilmek için bir çevre seferberliği başlatabiliriz. "Vani, yetişkinlerimize öğleden sonra ve gece kurs
ları vererek, bazı temel eğitim bilgilerini verebiliriz. 

Bu konuda ben şahsen iyimserim; çünkü, halkımızın, bilhassa hanımlarımızın, çevresel 
konularda büyük duyarlılık gösterdiğini memnuniyetle görüyorum. Bu konuda, biraz sonra 
söyleyeceğim parasal imkânlarımız çok zayıf olduğu için, mutlak suretle insanlarımızın eme
ğinden yararlanma yoluna gideceğiz ve çevre gönüllüleri müessesesi kurmak istiyoruz. Tabiî, 
bunu yaparken, mevcut vakıflar, mevcut dernekleri de -ki bugüne kadar sayılarını da tespit 
etmekte güçlük çekiyoruz, hepsi kendi başına bir iş yapıyor; bunları bir işe kanalize edememi
şiz; bunlara bir yön verememişiz, bir eğitim, bir yöntem, bir usul öğretememişiz, her dernek 
kendi kendine bir şey yapıyor. Bunların devletten aldıkları veya halktan topladıkları paralar 
da, organize bir çalışma içinde olmadıkları için bir balama heba oluyor- bu eğitim sistemi içinde 
bir yere kanalize edeceğiz. • > 

Çevreyi ve yeşili korumada, deniz, akarsu, kara, hava ve ses kirliliğini önleyici tedbirler 
alınacak ve bu bilinç geliştirilecektir. Atıkların yeniden kullanılması projelerine önem verilecektir. 

Görüyorsunuz, biraz evvel söylediğim gibi, memleketimizde, deniz, akarsu, kara kirliliği
ne, hatta ve hatta ses kirliliğine de maruzuz. Yerleşme yerlerinde aşırı derecede, kesif bir şekil
de, o kalabalığın içinde, o gürültünün yanında bir de otomobil klaksonları, otomobil motor 
ve egzoz sesleri, büyük şehirlerimizde seyyar satıcıların, eskiden olduğu gibi kendi seslerine 
güvenmeyip mikrofon-hoparlör kullanmaları, satışını artıracağını zannederek mikrofonu aça
rak avazı çıktığı icadar bağırarak soğan, patates gibi şeyler satmaları bilhassa büyük şehirlerde 
bîr ses kirliliğini, ister istemez meydana getiriyor. Bunlarla ilgili önlemleri de almak gerekiyor. 

Atıkların yeniden kullanılması hakkında -belki takip ediyorsunuzdur-1991 yılı ortaların
da çıkarılan bir yönetmeliğin, bir geçiş döneminden sonra 1.1.1992 tarihinde, yani bu yılın ba
şından itibaren meriyete girdiğini söyleyebilirim ve 1 Şubat 1992'den itibaren yıl sonuna kadar 
da bu gibi ambalaj maddelerini kullanan bilumum müesseseler, ilk yıl piyasaya sürdükleri bu 
ambalaj malzemelerinin yüzde 25'ini müteakip yıllarda artarak beş yıl sonunda yüzde 70'ni 
geri döndürecekler. Yani, bu geri dönenlerin bazı maddeden yapılanları yeniden kullanacak 
kullanılmayacak olanlar ise, iyi bir şekilde imha edilecek. Bunların içine pvc, pet ve metal ku
tularla piyasaya sevk edilen her türlü meşrubatlar, likit yağlar, ambalaj malzemesi olarak kul
lanılan polietilen poşetlerin de peşinde olacağız. Esasen bunları piyasaya süren müesseselerle 
yapmış olduğumuz toplantılarda kendi aralarında kurdukları dernekle yapmış olduğumuz te-

, maşlarda, onların da, bu işin ciddiyetine iyice vâkıf oldukları ve bize yardımcı olacakları, bu 
toplamada, her türlü kurala riayet edecekleri belirtilmiştir. Bu da, bizim için memnuniyet veri
ci bir durumdur. Belki, ileride, bu konuda, tüketicileri de devreye sokarak, tüketiciler tara
fından da bir ayırım yapılıp, toplama yoluna gideceğiz. Belki, ilk başta bunu tüm yurt sat
hında yapmak mümkün olmaz; ama, bazı büyük şehirlerde, pilot bölgelerde, bilhassa, -biraz 
evvel söylediğim gibi- gönüllü hanımlarımız, gönüllü gençlerimiz vasıtasıyla 
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bu yollara gidebiliriz; çünkü, bu kota sistemiyle toplamanın ötesinde, bu yöntem tutmadığı 
takdirde, müteakip yıl, depozito sistemi meriyete girecektir. Depozito miktarları, o şişelerin, 
o ambalajların geri dönmesini temin edecek şekilde belirlenmiştir; enflasyondan etkilenmesin 
diye de, dolar bazı esasına göre belirlenmiştir; yani, şöyle diyebilirim; birbuçuk litrelik bir su 
şişesinin boşu, aşağı yukarı 700-800 liraya gelecektir ki, zaten suyun kendisi 1 500 - 2 000 lira
dır. Şu halde, 2-3 boş şişeye karşılık bir dolu şişe alınabildiği takdirde, bu boşlar rahatlıkla 
toplanabilir; hatta ve hatta, çocuklarımız, gençlerimiz tarafından rahatlıkla toplanabilir. 10-15 
şişe toplayabilen bir çocuk, bir haftalık harçlığı kadar bir mükâfata sahip olabilir. Bu temel 
inanış çerçevesinde, gerek ulusal ölçekte ve gerekse yerel yönetimler düzeyinde, gerçek bir çevre 
yönetimi modeli uygulanacaktır. 

Gerçekten, çevre korumasına direkt olarak muhatap olan müesseselerimiz, belediyeleri-
mizdir. Belediyelerimizi yönlendirecek olan da, devletimizdir, Hükümetimizdir ki, bu yolda 
da çalışmalar yapılmaktadır. Bilhassa, belediyeleri direkt olarak ilgilendiren, biraz evvel söyle
diğim, içme suyu rezervuarlarının tehlikeli boyutlara gelmesi; bilhassa İstanbul'da, Ömerli Barajı, 
Elmalı Barajı, Büyük Çekmece ve esasen ölmüş olan, Küçük Çekmece gibi, büyük su rezervu-
arlarımız da, önemli ölçüde kirlenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hatta ve hatta, belki de, ge
rekli önlemler alınmazsa ve bunların etrafındaki yerleşim bölgeleri, çevre bakımından kontrol 
altına alınamazsa, önümüzdeki yıllarda demiyorum; ama, önümüzdeki aylarda bile, büyük prob
lemler ortaya çıkabilir. O bakımdan, bu konularda ivedilikle çalışmalar yapacağız ve gerekli 
önlemleri, belediyelerimizle birlikte, işbirliği yaparak alacağız. 

Çevresel yaptırımlar yeniden düzenlenecek, yeni bir kredi, teşvik, harç ve vergi sistemi ge
tirilecektir. Evet, çevre kirliliğine sebep olan muhtelif faktörleri, hadiseleri bertaraf etmek için 
bazı yatırımların yapılması gerekiyor. Bu yatırımların devlet eliyle yapılması, bugün için müm
kün değil; çünkü, şöyle bir misal vereyim : Dünyada, kalkınma, sanayi, ekonomi, mutlak su
rette çevre ile kol kola, beraber gidiyor ve gelişmiş ülkeler, hatta gelişmekte olan ülkeler bile, 
gayri safî millî hâsılalarından en az yüzde 1, en çok yüzde 2 nispetinde, bu işe kaynak ayırıyor
lar, para ayırıyorlar. Bu konuda bir iki çarpıcı rakam vereyim; Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 
2 üzerinden, çevre için yılda 110 milyar dolar ayırıyor; Almanya, 135 milyar markı arıyor, di
ğer bütün Avrupa ülkeleri yine aynı nispetlerde kaynak ayırıyor; ama, gelin görün ki, bizim 
ülkemizde, bizim devletimiz, Hükümetimiz, mevcut durumlar muvacehesinde, nerede yüzde 
2; binde 2 bile ayıramıyor; çünkü, bizim gayri safî millî hâsılamız, 1991 yılında 480 trilyon; 
bunun yüzde 2'si, 9.6 trilyon eder. Eğer, 9.6 trilyonluk bir kaynağımız olsa, bugün bir borcu 
kapatırız. Binaenaleyh, bu konuda devletimizin, Bakanlığımıza verdiği bütçe ve diğer kaynak
ların toplamı, 200-250 milyar lirayı geçmiyor, yani binde 2 seviyesinde. 

Mesela, bir rakam vereyim : 1991 yılında Devlet Bakanlığına bağlı Çevre Müsteşarlığının 
bütçesi sadece 23 milyar lira, arkadaşlar. Yine geçen yıl Çevre Fonuna gelen para ise 120 mil
yar lira civarında. Bu sene ne kadar artırırsak artıralım, yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 de
ğil, yüzde 350 artırdık; yine, 76 milyar liralık bir bütçemiz var; fondan beklentimiz de 180-200 
milyar lira civarında. Hepsini toplarsanız 250-300 milyar lira ediyor. Yani, 1992 gayri safî millî 
hâsılamız, aşağı yukarı 700 küsur trilyon lira olduğuna göre, demek ki bunun binde yarımı 
mesabesinde. 

Bunları birdenbire artırmamız, da mümkün değil; bunu da biliyoruz; ama -biraz evvel de 
söylediğim gibi- parasal noksanlıklarımızı, sağduyusuna, yardımına, hevesine ve iştahına 
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güvendiğimiz milletimizle birlikte tamamlayacağız; bunu fertlerimizle yapacağız, hanımları
mızla, çocuklarımızla yapacağız. Eksikliğimizi bu şekilde tamamlayacağız. 

Biraz evvel de belirttiğim gibi, Bakanlığımız yeni bir bakanlık; beş aylık bir mazisi var; 
ondan evvel, Çevre Müsteşarlığıymış. Ben de, bu Bakanlığın ikinci Bakanıyım. Benden evvelki 
Bakan arkadaşım bir birbuçuk ay aktif bakanlık yapabilmiş; ondan sonra -biliyorsunuz- seçim 
kararı alınmış; seçim kararı alındıktan sonra, hatta seçimden sonra bir ay geçinceye kadar dev
letin işlerinin durduğunu hep beraber biliyoruz. O bakımdan, ben kendimi bu Bakanlığa yeni 
başlamış gibi görüyorum. 

Diğer taraftan, başka unsurlar da bana bu sıfatı rahatlıkla takıyor; çünkü, bizim Bakanlı
ğımızın henüz bir binası yok; Bakanlığımız eski Çevre Müsteşarlığı binasında. Söylemesi biraz 
ayıptır; ama, her şeyi dobra dobra söylüyoruz; bir beyaz kartona "Çevre Bakanlığı" ibaresi 
yazılıp, kapısına yapıştırılmış bir binaydı. Bakanlıktaki arkadaşlarım, belki benim bunu bir
kaç defa söylememden utanarak, geçen gün oraya bir pirinç levha alıp, asmışlar, tşte o bina, 
bundan altı ay evvel, bina sahibi tarafından tahliye kararı aldırılıp, Yargıtayca tasdik ettirilmiş 
bir bina; ama, gelin görün ki altı aydan bu yana -ki, bizim işbaşına gelmemizden bu yana elli 
gün ancak oldu- hiçbir önlem alınmamış. Bakanlık sokağa atılacak; bir bina aranmamış, bir 
bina bulunup oraya yerleştirme durumu olmamış ve biz gelir gelmez evvela bir bina sorunuyla 
karşılaşmışız. Neyse ki, belki evvelden kalma tecrübemizle, üç dört gün zarfında iyi bir bina 
bulduk. Biraz şehir dışı; ama, olsun, daha iyi; sakindir. Mevcut binanın dörtbuçuk yıllık kirası 
karşılığında, aynı metrekarede bir bina satın alabildik. Şimdi o binaya taşınma hazırlıklarıyla 
meşgulüz. Zannediyorum iki üç ay sürecek. 

Bir de, laboratuvar konumuz var. Onunla ilgili, belki bazı birimlerimiz ve özel Çevre Ko
ruma Kurumu için -ki, onlar da Başbakanlıktan ayrıldılar, Başbakanlığın binasını terk etmele
ri lazım- ikinci ufak bir kiralık binayı da buna ekleyeceğiz. 

Demek istiyorum ki, konu bu kadar önemli olmasına rağmen, elimizdeki olanaklar 
-maalesef- bu kadar zayıf; ama, biz yılmayacağız. Ben bir televizyon programında Türk Mille
tine de söyledim; spiker bana, kendinizi nasıl hissediyorsunuz demişti, ben de denize atlamış, 
yüzmesini bilmeyen bir insan gibi hissediyorum demiştim; ama, azmime ve bana yardımcı olan 
Türk Milletine o kadar güveniyorum ki, yüzmeyi kısa zamanda öğrenip, karşı sahile selametle 
çıkacağım. 

önergeye müspet oy vereceğimizi de bu arada belirtmek istiyorum. Böyle bir araştırma, 
bugüne kadar yapılmış müspet çalışmaları da, eksiklikleri de ortaya koyacağından, bana son 
derece yardımcı olacaktır. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin Durutürk; buyurun; (DYP sıralarından al

kışlar.) 
DYP GRUBU ADINA ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri; esas konuya geçmeden önce, sizlere bir konuyu arz etmek istiyorum: 

18 inci Dönemde, aynı mahiyette bir Meclis araştırması önergesi Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisince kabul edilmiş ve konunun tetkiki için, Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Ku
rulan komisyon, otuz aylık bir çalışma sonunda, konuyu rapor haline getirerek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş; ancak, erken genel seçimeler sonucu, rapor, görüşül
meyerek, kadük duruma gelmiştir. Bu önergenin asıl gayesi, birçok ilim adamı, uzmanlar, yö
neticiler, gönüllü dernek ve çevre yöneticilerinin çok değerli katkılarıyla hazırlanan bu rapo
run, eksiklikleri varsa tamamlanarak, Yüce Heyetinizin huzuruna getirmek istememizden doğ
maktadır. Bu vesileyle, 18 inci Dönem Çevre Araştırma Komisyonunun çalışmalarına katılan, 
değerli fikirlerinden istifade ettiğimiz tüm arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 20 nci Yüzyılı tamamlayıp, 21 inci yüzyıla girerken, dünyamız, bü
tün insanlığı temelinden sarsacak, hatta tedbir alınmadığı takdirde, insan neslinin geleceğini 
tehlikeye düşürecek önemli bir sorunla, çevre sorunlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yeryüzünde, nadir olaylarda, insanlar, sebeplerde, sonuçlarda ve çö
züm yollarında hemfikir olmuşlardır. İşte, böyle ender olaylardan biri de, hiç şüphesiz ki, çev
re olaylarıdır. Bugün, bütün dünya, çevre sorunlarıyla mücadele etmenin müşterek yollannı 
aramakta, bütün ülkeler, konunun çözümü için, bütçelerinden daha çok kaynak aramanın ça
resini aramaktadır. „. 

Sayın milletvekilleri, konu iyi tetkik edildiğinde, çevre sorunlarının beş ana kaynağı oldu
ğu görülecektir; bunlar : 

1. . Hızlı nüfus artışı, bölgeler ve şehirler arasında meydana gelen nüfus hareketleri ve bun
ların tabiî bir sonucu olarak ortaya çıkan çarpık ve sağlıksız kentleşme. 

2. Gelişen sanayi ve sanayi artıklarının, usulünce bertaraf edilememesinden dolayı orta
ya çıkan sanayi kirliliği. 

3. Modern ve sulu ziraat nedeniyle artan gübre ve zirai ilaçların kullanımı sonucu, yeral
tı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi. 

4. Verimli toprakların sanayie dönük kullanımı, erozyon ve ormanların tahribi. 
5. Sahillerimizin, kıyılarımızın tabiî görüntüsünün bozulması ve betonlaştırılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılında yapılan nüfus sayımına göre, ülkemiz nüfusunun 57 mil
yona ulaştığı hepimizin malumudur. Ortalama, yüzde 2.5 hızla artan ülke nüfusumuzun çok 
önemli bir kısmı, üç büyük şehre ilaveten, sanayi ağırlıklı dokuz ilimizde toplanmaktadır. Ül
kemizde doğu ve güneydoğu illeri başta olmak üzere, otuziki ilimizin nüfusunun azıldığını gör
mekteyiz. Nüfusu artmış görünen illerimizin, nüfus artışları ise, Türkiye nüfus artışı ortala
ması olan yüzde 2.5'lik nüfus artışının gerisinde kalmaktadır. Bundan çıkarılan sonuç şudur î 
Ülkemizin güneydoğusu ve doğusu boşalmakta, üç büyük şehir başta olmak üzere, sanayi şe
hirlerimizde nüfus yığılması meydana gelmektedir, tşte, çevre sorunlarının ana nedenlerinden 
biri ve en önemlisi, hızlı nüfus artışı, düzensiz nüfus hareketleri ve bunların yarattığı sağlıksız, 
programsız, çarpık şehirleşmedir. Yaşadıkları bölgelerde yeteri kadar iş, karnı doyacak kadar 
aş bulamayan bu insanlar, çareyi, sanayileşmiş büyük şehirlerde aramaktadır; göçlerin ana se
bebi budur. Buna, geçen senelerdeki, güneydoğu illerimizde yaşanan ve ülke bütünlüğünü teh
dit eden olaylar da eklenince, iç göçün boyutları daha da büyümüktedir. Göçlerin meydana 
getirdiği ek nüfusa yetecek sayıda iş ve konut ihtiyacı başta olmak üzere, yol, su, elektrik, yeşil 
alan, park ve sair altyapı tesislerinin zamanında ve yeterli olarak yapılamaması, sorunları bü
yütmekte ve giderek sorunu içinden çıkılmaz hale getirmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bugün 57 milyon olan nüfusumuzun, asrın sonunda 75 milyon ola
cağı bilinmektedir. Zaten her 5 kişiden birinin işsiz olduğu ülkemizde, artan nüfusa iş bulmak, 
önümüzdeki on yılın en önemli programı olacaktır. Bazı çevrelerin dediği gibi, aile planlaması 
lafları, ülkemiz insanı için ciddî öneriler değildir. Dolayısıyla, ülkemizin kalkınmaya ve sana
yileşmeye olan ihtiyacı açıktır. Ülkemizin kalkınmasının ve sanayileşmesinin gereği olan, başta 
enerji olmak üzere, her türlü altyapı eksikliğini bir an önce tamamlamak zorundayız. Kalkın
ma hamlelerimiz, asla siyasî amaçlar uğruna feda edilmemelidir. Ülke insanımızın geleceği için, 
kalkınmamızı ve sanayileşmemizi tamamlamak zorundayız; ancak, daha önce, sanayi tesisleri 
yapılırken nazara aldığımız kıstaslara yenilerini ilave ederek, yeni yapılacak sanayi tesislerinin, 
çevreyi kirletmeden çalıştıracak şekilde inşa edilmeleri şarttır. Daha önce yapılan sanayi tesis
lerinde, hammadde, ulaşım, enerji ve işgücü gibi, daha ziyade kârlılık unsuru ağır basan mad
dî kıstaslar yeterli olurken, şimdi, devlet, hem kendisinin yapacağı tesislerde hem de özel sek
törün yapacağı tesislerde, bu şartların yanı sıra, artık tesislerin çevreye ve insan sağlığına olan 
etkisini de düşünmek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, şu anda, en büyük sanayici olması bakımından, yine en büyük kirle
tici durumunda olan maalesef devletimizdir. 1950'li yıllardan bu yana, gerek devletin, gerekse 
özel sektörün kurmuş olduğu çok az sayıda fabrikada arıtma ye filtrasyon tesisi vardır. Dolayı
sıyla; bu tesisleri bulunmayan fabrikalar, bulundukları bölgelerde, çevreyi en çok kirleten ve 
tahrip eden, kuruluşlardır. Her konuda olduğu gibi, bu işte de devletin öncü rolü oyması şart
tın Devlet, bir program dahilinde, şu anda elinde bulunan tesislerin arıtma ve filtrasyon tesis
lerini yapmak ve aynı şeyi özel sektörden de talep etmek durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmanın hedefi insandır; insanların refahı, mutluluğu ve sağlı
ğıdır. Politikaların da hedefi insan olmalıdır. Bugün, bir tarım ülkesi olma özelliğini halen ko
ruyan ve tarım alanında ürettiği ile kendi insanını doyurabilen ülkemizin, asrın sonunda ulaşa
cağı yetmişbeş milyonluk nüfusa yetecek kadar tarımsal üretimini artırması zorunludur. Dola
yısıyla, halen ekemediğimiz toprakları ekmek, halen ekilebilen topraklarımızı ise daha fazla 
ürün verir hale getirmek, ana hedefimiz olmalıdır. Bu da ancak, toprakların sulanması, ürü
nün ilaçlanması, gübrelenmesi demek olan modern ziraatle mümkündür. Ancak, ziraatte aşırı 
ilaç ve gübre kullanımının, sonuçta, başta topraklarımız olmak üzere, yeraltı ve yerüstü su kay
naklarının kirlenmesine yol açtığı da yakinen bilinen bir gerçektir. 

Bugün, çevresinde sulu ziraatin yapıldığı, ilaç ve gübre kullanımının büyük boyutlara ulaştığı 
bölgelerde, göl ve ırmaklarda balık neslinin kuruduğunu veya azaldığını hepimiz yakinen bil
mekteyiz. 

Verimli tarım topraklarının ziraat yapılan alanlar olmaktan çıkarılıp sanayi tesislerine ze
min oluşturması da ayrı bir millî kayıp olarak önümüzde durmaktadır. Adana- Mersin arasın
da, belki de dünyanın en verimli tarım alanlarının, Afyon, Turgutlu, Salihli toprak sanayii böl
gelerinin bu şekilde elden çıkarılması, yanlış sanayileşmenin en ağır faturalarının ödendiği yerlere 
örnek olması bakımından ilgi çekicidir. 

Erozyon, diğer bir çevre kirliliği sebebidir. Her yıl binlerce ton toprağımız, nehirler vasıta
sıyla, göllere ve denizlere taşınmaktadır. Böylece, üzerine sanayi tesisleri kurarak, ziraatten çı
karılan topraklar, toprak sanayii nedeniyle tarım dışı bırakılan ve erozyon nedeniyle kaybetti
ğimiz topraklar nazara alındığında, verimli toprak kaybı konusunda uğradığımız felaketin bo
yutlarının insanı ürkütmemesi mümkün değildir. 
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Sayın millletvekilleri, ormanlarımız, hem doğanın denge unsuru hem süsü ve hem de millî 
servetlerimizdir; ancak, son yıllarda, ormanlarımız, tarım alanları açılması, turizm tesisleri ya
pılması ve yangınlar nedeniyle sürekli tahrip olmakta ve azalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, içinde yaşadığımız Ankara Şehri başta olmak üzere, Sayın Bakanı
mızın da demin söylediği gibi, Ülkemizin birçok şehrinin, bilhassa kış aylarında, insan sağlığı
nı büyük ölçüde tehdit eden boyutlarda hava kirliliğine maruz olduğu, hepimizin bildiği gibi, 
şikâyet ettiğimiz konuların başında gelmektedir. Bütün bu olumsuzluklarla tanışmayan pek 
çok yurt köşesinin ise, mevcut tabiî güzellikleriyle korunarak, gelecek nesillere aktarılması, bı
rakılması ise, hem devletin ve hem de vatandaş olarak hepimizin görevidir. Bu nedenle, bazı 
bölgelerin koruma alanı ilan edilmesini, birtakım yanlışlıklar dışında, olumlu buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, çevre, çok boyutlu bir konudur; adeta üzerin
de ittifak edilmesi lazımgelen bir devlet sorunu niteliğindedir. Ülkenin sanayileşmesinden kal
kınmasına, nüfus artışından nüfus hareketlerine, toprak ve ziraat politikasından ormanların 
korunmasına; erozyona, şehirleşmeye ve şehirlerin kirlenmesine kadar pek çok konu, çevre ko
nusu içinde yer almaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bir konuda başarılı olabilmenin tek değil; ama, en önemli şar
tı, o konuya aktarabileceğimiz maddî kaynak ve o konuda eğitilmiş insan gücüdür. Türkiye'de, 
çevre konusunda, bugünkü teşkilatın, elindeki mevcut imkânlarla yapılabilecek olanların en 
iyisini yaptığına inanıyoruz. Aslında, geçen dönemde, Çevre Müsteşarlığına ayrılan yetersiz maddî 
kaynak ve ikiyüz kişiyi bulmayan personelden, daha fazlasını da beklemek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunda artık sadece sebeplerin ve sonuçların sıralandığı gün
lük lafları bırakıp, ülke şartları da göz önüne alınarak, bir çalışma programının yapılması ve 
gerekli çalışmaların başlatılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, çevre mevzuatı, 2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak 
üzere, birçok kanunun, gene birçok'kuruluşa verdiği çok karmaşık ve çeşitli yetkilerle, âdeta 
anlaşılması ve tatbiki zor bir durumdadır. Bu nedenle, çevre konusunda ilk mesele, mevzuatın 
basitleştirilmesi, anlaşılabilir ve uygulanabilir hale getirilmesidir. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 
yeni baştan ve ülke gerçekleri nazarı dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Kanunun öngördüğü 
yönetmelikler, gene kanunun öngördüğü sürelerde gerçeklere uygun olarak çıkarılmalıdır. Çı
karılmış yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmek durumunda olduğu bilinmektedir. Bu yö
netmeliklerin, Avrupa ülkelerindeki yönetmelikler ve o ülkelerin şartları nazara alınarak ha
zırlanmasından dolayı, tatbikinde birçok aksaklıkların bulunduğu, hepimizin yakinen bildiği 
bir gerçektir. 

Misal olarak, Su Kirliliği Yönetmeliğinin tatbikine karşılaştığımız güçlükler ve bu yönet
meliğin bölgelerdeki belediye idarelerini çalışamaz hale getirmesi, gözden uzak tutulmamalı
dır. Çevre konusunda birçok yetkili kuruluş vardır; İçişleri Bakanlığından valiliklere, belediye
lere, Sağlık ve Bayındırlık ve tskân Bakanlıklarına, Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıkları
na ve şimdi de Çevre Bakanlığı ile özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığına kadar pek çok 
yetkilinin yanında, çevre âdeta sahipsiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu yetkilerin tek elde toplan
ması, .meseleye sahip kazandırmıştır; bu düşünceyle, Çevre Bakanlığının kurulmasını uygun 
mütalaa ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusuna ayırdığımız kaynakları artırmak zorundayız. Bu kay
naklarla hangi boyuttaki kirliliği çözeceğimizi bilmek de önemlidir. Bu nedenle, ülkemizin bir 
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fizikî haritasının çıkarılmasını ve kirlilik envanterinin zaman geçirilmeden yapılmasını, mese
lenin ilk şartı olarak görüyoruz. Çevre konusunda eğitimin artırılması ve çevre bilincini bütün 
topluma mal edecek programların yapılması, insanımızın çevreye olan duyarlılığını artıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunda Hükümet ve Çevre Bakanlığı kadar, hatta onlar
dan daha da fazla, mahallî idarelere görev verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hususta, ma
hallî idarelerin var olan yetkilerine işlerlik kazandırılmalı ve yeni yetkiler verilmelidir. îçinde 
yaşayan belde, insanının her türlü ihtiyacından sorumlu olan belediyelerimizin, belde halkının 
daha düzenli ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin edebilmesi için, maddî imkânları
nın artırılması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yaşadığımız çevre, bütün insanların ortak malı ve ortak geleceğidir. 
Dolayısıyla, bütün insanlık, çevre sorunlarıyla da ortak mücadele etmek zorundadır. İnsanlı
ğın, bir parçası olan ülkemiz insanının, bu hususta, üzerine düşeni yapacak hale gelmesini te
min etmek ise, devletimizin ve Hükümetimizin görevidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle araştırma önergesinin kabulü yönünde oy vereceğimizi bildirir, 
hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu, adına, Sayın Timur Demir konuşacaklardır, 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TİMUR DEMİR (İzmir) — Sayın Başkan ve Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri"; konuşmama başlarken, hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, yalnız Türkiye'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren çevre kirliliğinin nedenleri ve alın
ması gerekli önlemler konusunda açılması istenen Meclis araştırması hakkında Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, çevre kirliliği ve çevre sorunu derken, biz, tüm insanlık, mu
hakkak ki temiz bir doğa arzu etmekteyiz. Ancak, bu çevre sorunu, iktisadî zorunluluktan do
layı meydana gelen çevre sorunu ve iktisadî zorunluluk dışında meydana gelen çevre sorunu 
olmak üzere, iki şekilde mütalaa edilebilir. 

Tüm dünya, bu çevre kirliliği ve çevre sorunlarıyla ilgili problemlerine, kendi ekonomik 
yapılarının elverdiği ölçüde müdahale etmektedir. Bugün, dünyada, her türlü ekonomik so
runlarından arınmış ülkeler ve de güçlü ülkeler, ihtiyaç duydukları malları, şayet çevreye zarar 
verecek konumda ise, imal etmeyip, bir başka ülkeden satın almayı tercih etmektedirler. Buna, 
tabiî ki, Türkiye olarak bizim ekonomik gücümüz müsait değildir. Bu nedenle, iktisadî zorun
luluktan meydana gelen birtakım sorunları da çeşitli şekillerde azaltmanın yollarını aramak 
zorundayız. 

Ayrıca, bugün, belli bir zaman, bir iki ay gibi kısa dönemlerde kullanmak üzere zevkimiz 
için yapmış olduğumuz yazlık sitelerde, iktisadî zorunluluk nedeniyle yapamadıklarımızın dı
şında, bu kirlilik konusunda ne gibi önlemler almışız? Hiçbir şey... Bu yaraya neşter vurmak 
için, Meclis araştırması yapılmasını isteyen bizler, bu konuda yeterli hassasiyeti bugüne kadar 
gösteremedik. Ancak, bundan sonra, bu konuya lütfen biraz daha ağırlık vererek, gerek iktisa
dî, gerekse gayri iktisadî nedenlerle meydana gelen çevre sorunlarını asgarîye indirmek için, 
bu çatı altındaki tüm parlamenterler öncü olalım ve ilerisi için büyük tehditler oluşturan çevre 
konusunu siyasî polemik yapmayıp, bu konuya partilerüstü bir olay olarak bakalım ve kalıcı 
birtakım çözümler getirelim. 
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İhracatının büyük bir kısmını sanayi mallarınınn oluşturduğu ülkemizde, ne sanayiden 
ne de çevreden vazgeçmemiz mümkündür. Ancak, bu çevre konusuna, siyasî çıkar hesapları 
amacıyla düşünmeden, akılcı ve ekonomik çözümler getirmek zorundayız. Bu yüce çatı altın
da nasıl ki iç güvenlik veya dış politika gibi, taviz verilmesi mümkün olmayan ulusal sorunları
mızda tek vücut haline gelebiliyorsak, çevre gibi böylesine tehlikeli ve ulusal bir soruna çözüm 
bulabilmek için de, tek vücut haline gelmemiz gerekmektedir. 

Kalkınan ve modern bir ülke haline gelen Türkiye, bu kalkınma hamlesine ve artan nüfu
suna bağlı olarak, giderek yeni çevre sorunlarıyla karşılaşmakta ve mevcut sorunlan giderek 
ağırlaşmaktadır. 

Ülkemizde de, çevre sorunları, çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir ülke bıra
kıp bırakamayacağımız sorunun akla getirecek derecede giderek çeşitlenmekte ve büyümekte
dir. Aynı zamanda, uluslararası değerdeki zengin biyolojik varlığımızın korunması için gerekli 
tedbirleri Türkiye acilen almak zorundadır. Türkiye, zengin biyolojik varlığımızı korumakla, 
en başta kendi menfaatlarını korumuş olacak ve bundan da gurur duyacaktır. 

Sıkıntısını hissettiğimiz çevre sorunlarını ve kirlilikleri ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür.: 

1. Su kirliliği, * 
2. Hava kirliliği, 
3. Arazi kullanımı ve toprak kirliliği, 
4. Bitki ve ormanlar, 
5. Çöp ve katı atıklar, 
6. Enerji, 
7. Gürültü, 
8. İthal ve illegal kirlilik. 
Değerli arkadaşlarım, konuşma sürelerimizin kısıtlı olması nedeniyle, yukarıda ana baş

lıklarla belirttiğim konulara sırasıyla, kısa kısa değinmek istiyorum. 
Bugün, ülkemizde çeşitli şekillerde su kirliliği had safhaya ulaşmıştır. Dikkat edersek, ge

nellikle büyük sanayi yatırımları tzmit ve tzmir Körfezleri çevresinde kümelenmiştir. Tabiî ki 
bu tesislerin bu bölgelerde kurulması, gerek hammadde, gerekse mamul malların nakliyesi açı
sından ekonomik olabilir. Ancak, bu, onlara tesislerinden çıkan kimyevî Ve katı atıkların kör
fezlere verilmesi hakkını vermez. 

Bunun yanında, dereler ve nehirler yakınında kurulan, gerek özel, gerekse kamu sektörü
ne ait tesisler, bütün atık maddelerini bu derelere boşaltmaktadırlar. Bu olay, dere veya nehrin, 
denize veya göle ulaşana kadar, çevresinde bu sulardan istifade eden tüm insanları mağdur et
mekte ve sonunda ulaştığı göl veya denizlerde sonuçları hepimizce malum, örneğin, İzmir'de 
Yeşildere'nin iki tarafındaki deri imalatçıları, bütün atıklarını bu dereye bırakmaktalar ve bu 
dere İzmir Körfezinde son bulmakta. Bu konuda, son birkaç senedir, deri imalat sektörüne 
yapılan birtakım zabıtai baskılar ve bu sektörün de bu olayı kabul etmesi neticesinde, dericiler, 
İzmir dışında bir arazide, Deri İmalatçıları Derneği Organize Sanayi Bölgesi adı altında son 
derece teknolojik arıtma tesisli fabrikalar kurmaktadırlar. Tabiî ki, bunların birtakım ekono
mik sıkıntıları mevcut olup, Sayın Hükümetimizin de bu konuda kendilerine biraz destek ver
mesi halinde, buradaki sanayi bölgesi en kısa zamanda hizmete girecek ki, bu da, İzmir Körfe
zinin kirlenmesindeki büyük etkeni ortadan kaldıracaktır. 
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Ayrıca, örnek olarak söylüyorum : Birtakım termik santrallarda kullanılan linyit kömürü 
yıkandıktan sonra kömür tozlu bu su, tekrar, doğrudan doğruya nehre verilmektedir ki, bu
nun çözümü vardır. Çözüm, kömür yıkandıktan sonra çıkan suyu bir dinlenme ve arıtmadan 
geçirdikten sonra nehre vermektir. 

Ayrıca, su kirliliğinin önemli etkenlerinden biri de, evsel atıklardır ki, bugün körfezler çev
resindeki ve deniz kıyılarındaki bütün kanalizasyonlar genellikle denizlere dökülmektedir. Bu 
tür kirlenmeye sebebiyet veren birtakım şehirlerde başlatılmış olan kanalizasyon projelerinin 
en kısa zamanda bitirilmesi için destek olunmalı, böyle bir tedbir almaya gerek duymamış böl-. 
gelerin de ikaz edilerek şimdiden önlem almaya başlamaları sağlanmalıdır. Çünkü, vaktinde 
önlem almaya başlamadıkları takdirde, 1970'li yılların başında, yalnızca İzmit ve İzmir Kör
fezlerinde kendini hissettirmeye başlayan su kirliliğinin önemini kavrayamamamız ve önlemle
rini alamamamız yüzünden, bugün, bu iki körfez dışında Marmara Denizinin tümü, pek çok 
akarsu ve gölümüzün kirliliği söz konusu olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 1983 yılında, Avrupa Konseyi, Kıyıların Korunması Kampanyasını 
başlatmış ve bu çerçevede Avrupa Konseyinin bir projesiyle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti kıyılarının bir kısmı araştırılmıştır; halen, Kıyıların Korunması Kampanyası çerçeve
sinde, Türkiye'nin kıyılarının korunmasıyla da ilgilenmektedirler. 

Bugün, Türkiyemizin 3 tarafının denizlerle kaplı olmasının dışında pek çok göl bulun
makta ve iç kısımlarımız bir akarsu ağı ile kaplıdır. Buna rağmen, bütün bu sularımızdan -
kirlilik yüzünden- başta içme, sulama ve balıkçılık olmak üzere yararlanamamaktayız. Bu ko
nuda söylenecek daha birçok örnek mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, ülkemizi tehdit eden kirlilik faktörlerinden birisi de hava 
kirliliği olayıdır. Hava kirliliği, modern hayatın getirdiği en önemli problemlerden biri olup, 
esas kaynağı yanma olayıdır. Dünyadaki enerjinin yüzde 30'u hidrolik, geri kalan yüzde 70'lik 
bölümü de kömür, petrol, gaz veya bunların sentetik türevlerinin yakılmasıyla elde edilmekte
dir. Hızlı nüfus artışı* buna paralel olarak büyük şehirlerde nüfus yoğunlaşması ve bunun ge
tirdiği şehirleşme ve endüstrileşmede hatalı yer seçimleri, trafikten kaynaklanan emisyonlar ile 
genel olarak çevre sorunları konusundaki bilgi eksiklikleri ve konunun her şeye rağmen yete
rince önemsenmeyışi, hava kirliliğinin giderek artan boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. 

Kalkınmanın ana sektörlerinden birisi olan sanayi ve çevre arasında çok yönlü ve birbirini 
etkileyici nitelikte çok sıkı bir ilişki olup, bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında, 
çevre koruma açısından gerekli önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı tak
dirde, çevre üzerinde ve toplumda olumsuz sonuçlar doğuran bir dengesizlik sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Bu da, giderek, kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesine ve sanayi sek
töründen kalkınmada beklenen yararların giderek kaybolmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde ilerleyen teknolojinin ihtiyacı olan enerjinin, hem ucuz hem yeterli miktarda 
olması gerekmektedir. Bunun için de enerji üretim tesislerinin ürettiği enerjiyi ucuza mal ede
bilmesi için hammadde kaynaklarına yakınlığı ve üretilen enerjinin çevredeki sanayi tesislerine 
ve çeşitli kitlelere en ekonomik şekilde iletilmesi söz konusudur. 

Bütün bunlar yapılırken, biraz önce de söylemiş olduğum, denenmiş ve neticesi sabit tek
nolojilerin uygulanması söz konusudur., 
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Ülkemizde başlatılmış olan ve bitme aşamasına gelmiş büyük yatırımların, siyasî polemikler 
haline getirilerek birtakım siyasî hesaplara alet edilmemesi gerekir. 

Bugün, Orta Avrupa'da, bizde üretilen linyit kömürü ayarında kömürle çalışan bazı ter
mik santrallarda kullanılan baca gazı arıtma üniteleri son derece başarılı olmuştur. Böyle bir 
sistemin maliyeti ile yapımı devam eden termik santrallarda düşünülen çözümlerin ekonomik
liği göz önüne alınmalıdır. O ülkelerde, kullanılan bu tesisler neticesinde, havadaki kirlilik oranlan 
büyük ölçülerde düşürülmüştür. Kaldı ki, ülkemizde gün geçtikçe doğalgaz kullanımı yaygın
laşmakta olduğundan, planlaması yapılan doğalgaz boru hatlarının, bu gibi termik santralla-
ra uzatılmasıyla bu santralların doğalgaz ile çalışması temin edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, hava kirliliğine etki eden faktörlerden bir diğeri ise, şehirler içinde 
kalan çimento sanayii, demir-çelik haddehaneleri havagazı fabrikaları gibi sanayi tesisleri için 
yeterli önlemlerin alınması zorlanmalı ve gerekirse ağır cezai müeyyideler uygulanmalıdır. Ay
rıca, hava kirliliği üzerinde etken faktörlerden biri de sanayi dışındaki evlerde kullanılan dü
şük kaliteli kömürler ve araçların egzozlarından çıkan gazlardır. Ülkemizde üretilen linyit kö
mürlerinin kalitesinin düşük olması nedeniyle, evlerin ısınması sırasındaki hava kirliliğini ön
lememiz mümkün değildir. Ancak, devlet olarak, yürütülmekte olan doğalgaz boru hattı ağı
nın vakit geçirilmeden daha fazla kentlere yaygınlaştırılması sağlanmalıdır, örneğin Ankara 
gibi büyük bir şehirde, doğalgaz kullanımıyla, kirlilik büyük ölçüde azalmıştır. 

Bunun yanı sıra, araçların egzoz gazları çevrede büyük etki yapmaktadır, özellikle dizel 
motorlu araçlar, motor ayarlarının ve pompa ayarlarının bozuk olması nedeniyle, simsiyah bir 
duman çıkararak çevreyi kirletmektedirler. Bunu da önleyebilmek için, Çevre Bakanlığımız, 
İçişleri Bakanlığı ve belediye başkanlıklarıyla müşterek çalışarak, tüm polis teşkilatı; trafik polisi 
ve belediye zabıtalarına gerekli talimatlar verilmek suretiyle, bu tür araçların, arızalarını gide
rene kadar trafikten men edilmesi gerekmektedir. Dün akşamki haber bülteninde görüldüğü 
şekliyle, bu konuda Ankara Valiliği tarafından başlatılmış olan uygulamanın son derece olum
lu ve sevindirici olduğunu da vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çevre sorunu denince, aklımıza yalnız kirlilik gelmemelidir; bunun 
yanında, su, arazi ve toprak kullanımına da önem vermemiz gerekmektedir. Bugün, ülkemiz
de, hava, su ve toprak kirliliği sorunlarını çözmek, ülkemizin yaşanabilir ülke olma vasfının 
korunması dışında, artan dünya nüfusu karşısında bugün artık su ve tarım ürünleri giderek 
stratejik değer ve önem kazanmaktadır. Dünyada kendi gıdasını kendi karşılayan 7 ülkeden 
biri olma vasfını taşıyan Türkiye'nin, bu önemli özelliğini koruması, son derece önemli bir ulusal 
görevdir. Bu nedenlerle, tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetlerinde, öncelikle çevreyi dik
kate almaları son derece önemlidir. Bunun için de, Türkiye'deki çevre kaynaklarını bilmek, öne
mini anlamak ve sonra da bunları korumak zorundayız. 

Bugün, Türkiye'de, karşı karşıya olduğumuz kirlilik dışında, önemli çevre sorunlarından 
olan erozyona karşı tedbir almamız gerekmektedir. Türkiye yüzölçümünün yüzde 22,32'sinde 
çok şiddetli, yüzde 36,42'sinde şiddetli, yüzde 20,04'ünde orta şiddetli yüzde 7,22'sinde hafif 
şiddetli olmak üzere, toplam yüzde 86 oranındaki arazide su erozyonu söz konusudur. Toprak, 
yerine konulamayacak bir kaynaktır; bu nedenle, erozyon son derece önemli bir sorundur, ör
neğin, İ936'da işletmeye açılan Çubuk-1 Barajının, ömrünü elli yıl dolmadan tamamlaması, 
bize -haklı olarak övündüğümüz- tüm barajlar için tedbir almamız gerektiğini en açık biçimde 
anlatmaktadır. 
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Ayrıca, yıllar önce çıkarılan Maden Kanunumuz, açık maden ocaklarında, önce organik 
toprağın sıyrılıp bir yerde korunmasını, daha sonra maden üstündeki toprağın kazılmasını ve 
sonunda, en alttaki madenlerin işletilmesini, madencilik faaliyeti bittikten sonra da, bu çukur
ların tekrar aynı toprakla doldurularak, en üste, daha önce korunmuş organik, yani verimli 
toprağın serilmesini emrederken, bugüne kadar Türkiye'de -İstanbul'daki küçük bir istisna 
dışında- hiçbir madende bu Kanuna uyulmamaktadır. 

Ayrıca, 1970'lerde yapılan 1/100 000'lik toprak haritalarında, bu toprakların tarım bakı
mından önemleri de birinci, ikinci, üçüncü sınıf araziler şeklinde gösterilmiştir. Topraklarımı
zın korunması amacıyla çıkarılan yasalarda, inşaatların bu verimli arazilere yapılması yasak
lanmıştır. Yapılacak inşaatlar için, Tarım Bakanlığından izin alınması esası getirilmiştir; fakat 
uygulamada, yapılmış toprak haritalarında verimli arazi olarak gösterilen yerler için, tarıma 
uygun değildir şeklinde raporlar verilmiş, verilmekte; inşaatlar yapılmış ve yapılmaktadır. ' 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizi tehdit eden çevre sorunlarından bir diğeri ise, or
manlarımız, bitkilerimiz ve tüm biyolojik değerlerimizdir. 

Türkiye'nin, 1935 yılında çıkarılan bir kanuna göre, beş yıl içinde, yani 1940 yılına kadar 
orman kadastrosunun bitirilmesi gerekirken, bugüne kadar bitirilememiştir. Buna bağlı ola
rak, çeşitli baskı gruplarının etkisi altında, orman arazileri elden çıkmıştır. Bugün, orman alan
larımız, Türkiye yüzölçümünün yüzde 25.9'ü olmasına karşılık, iyi ormanlarımız Türkiye yü
zölçümünün ancak yüzde 10'u civarındadır. Bugün, Türkiye'de birçok sektör için ağaç eksikli
ği hissedilmektedir. Kuruluşunun 150 nci yılını 1989'da kutlayan Orman İdaremiz, hâlâ orman 
haritalarının yapımını bitirememiştir. Ayrıca, uygulanmakta olan orman politikalarında, çev
re kirlilikleri göz önüne alınarak, ağaçlandırılma ön plana çıkarılmalıdır. Bunun yanında, or
man tali ürünleri ve ormanlardaki diğer canlılar kontrolsüz ve aşırı şekilde toplanıp çeşitli mak
satlarla kullanılmakta ve böylece, birçok biyolojik kaynağımızın nesli tehlike altına girmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bugün, çok sık olmamakla birlikte, zaman zaman, hiçbir şekilde 
göz yumamayacağımız bir başka çevre kirliliğiyle de muhatap olmaktayız. Bu kirlilik, bazen 
ithalat yoluyla olmakta (örneğin; Orta Avrupa ülkelerinden bazıları, ülkelerini kirletmemek 
için kendi kimyevi atıklarını, ülkemize, "yakıt" adı altında satmaktadırlar) veya bazen de ille
gal olarak, bu kimyevi atıklarını gemilerle getirip, Türkiye sahillerine variller içinde atmaları 
yoluyla oluşmaktadır. Yukarıda bahsettiğim bu konuların örneklerini de maalesef yaşadık. 

Konuşmamın başından beri bahsetmeye çalıştığım sorunlar tabiî ki çok yüzeysel ve genel
de tüm kamuoyunun bildiği konulardır. Ancak, bundan sonra alınacak tedbirler hakkında da 
birtakım açıklamalarda bulunarak sözlerime son vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; öncelikle, Çevre Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız ile istişa
re ederek, yalnız lise birinci sınıflarda uygulamaya konan kredili çevre dersleri yerine, genel 
kapsamlı çevre dersleri konması suretiyle yeni nesillerin bilinçli olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı ile istişare edilerek, biraz önce konuşmamız arasında belirttiğim polisiye 
tedbirler alınmalıdır. 

Kamuoyu, çevre konusunda, TRT ve basın kanalıyla daha fazla bilinçlendirilmen ve eği
tilmelidir. 

Bugüne kadar, çevre ile ilgili olarak çıkmış yasa ve yönetmeliklerin işlemesini sağlayacak 
çevre denetleme mekanizması kurulmalı ve kurulu bulunanların da daha sağlıklı çalışması sağlan-

— 723 — 



T.B.M.M. B : 27 16.. 1.1992 0 : 1 

malıdır. Çıkarılmış bulunan bütün bu yasa ve yönetmeliklere rağmen, çevre sorununun azal
ması beklenirken; bu sorunlar, hem kamu ve hem de özel sektör tarafından artırılmış olup, 
bu da, kurulu mekanizmaların sağlıksız çalışmakta olduğunu göstermektedir. 

Çevre kirliliği ile mücadele, Hükümet olarak Çevre Bakanlığına yeterli kaynağın sağlan
ması ile mümkün olabilecektir. „ 

. .< 
Son olarak, çevre konusunda araştırmalara daha fazla önem verilmeli ve özellikle de Türk

iye'de kendi araştırma kurumlarımıza ve Türk bilim adamlarına değer ve destek verilmesi ge
rekmektedir. Bunu neden söylüyorum?.. Bir gönüllü kuruluşumuz, Göksu Deltasındaki çevre 
araştırma işini Hollandalı bir firmaya veriyor ve o Hollandalı firma yetkilileri de, doktorasını 
Göksu Deltası ile ilgili yapmış ve bu konuda İngilizce yayın da çıkarmış değerli bir profesörü
müzden yardım talep etmiştir. 

Bunun yanında, bugüne kadar bilime ve Türk bilim adamlarımıza sırt çevirmenin fatura
sını da çok ağır ödemişiz, örneğin, 1946 - 1965 yılları arasında Türkiye bitkilerini araştıran 
ingiliz bilim adamı Profesör Doktor Peter H. Davis'e devlet olarak büyük yardım yapmamıza 
rağmen bu kişi, 1965 ve 1988 yılları arasında, yazdığı on ciltlik "Flora of Turkey" yani Türkiye 
Bitkileri Kitabında Türkiye haritasında, Milattan önceki dönemlere ait bölge isimlerini kul
lanmış ve bunun dışında, etnik bölücülük yapmak amacıyla "Kürdistan, Ermenistan, Lazistan" 
kelimelerini kullanmıştır. Devletimizden kendisine gösterilen zayıf tepkilerden sonra, bu hari
tayı daha sonraki ciltlerde kullanmamasına rağmen, 1988'e dek yazdığı on cilte kadar, bitkile
rin toplandığı yerler olarak bölge isimlerini "Kürdistan, Ermenistan, Kuzey Ermenistan, Gü
ney Ermenistan, Lazistan" diye ısrarla kullanmıştır. 

Bütün dünyada çevre ile ilgilenen ve uğraşan kişilere bundan böyle en azından yüzelli yıl 
daha başvuru kaynağı olacak bu kitapta Türkiye'de böyle bölgelerin olduğunun mesajını ver
mekte olup, bunu, Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığının düzeltmesi de mümkün olamayacaktır. 

Bu nedenle çevre konusunda da, bilime ve özellikle Türk bilim adamlarına gereken önemi 
vermek zorundayız. 

Türkiye'de ilk kez "Çevre Bakanlığı" adı altında bir bakanlık kurmuş olan Anavatan Partisi 
Grubu olarak, bu konuya karşı hassasiyetimiz nedeniyle, bu konuda bir Meclis araştırması açıl
masına olumlu bakıyoruz. Ancak, böyle bir araştırma ile vakit kaybetmek yerine, bundan ön
ce, 18 inci dönemde -biraz önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi- uzun zaman harcanarak ha
zırlanmış olan çok geniş kapsamlı Meclis araştırması raporlarının gözden geçirilmesini, Resmi 
Gazetede de yayımlanmış olan çevreyle ilgili kanunların işlerlikleri yönünde çalışılmasını, ku
rulacak olan komisyon tarafından bunların eksik yanlarının tamamlanmasını önerir, kirlilik
ten arınmış ve sorunları azalmış bir Türkiye'de daha sağlıklı bir yaşamı temenni eder, hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ziya Halis; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ZlYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre 

sorunları hakkında Doğru Yol Partisi milletvekillerince verilmiş Meclis araştırması önergesi 
nedeniyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurları
nızda bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, yakın zamana kadar çevreyi havayla özdeş, çevre sorunlarını da sa
dece hava kirlenmesi sayan görüşler ağır basmaktaydı. Oysa, çevre sorunlarına duyulan ilginin 
günümüzde artmış olması nedeniyle, bugün, bu dar çevre kavramı, yerini daha geniş tanımlara 
bırakmıştır. Yani, çevre, bireylerin ve toplumun biyolojik, toplumsal ve kültürel yaşamını etki
leyecek dış şartların tamamı şeklinde tanımlanmaktadır. Bizler, artık, çevreyi ve çevre sorunla
rını, dar çevre tanımı dışında, çağdaş ve gelişmiş Batılı ülkelerin geniş çevre tanımını esas ala
rak görmek, çözmek ve anlamak zorundayız. 

Bu ülkelerdeki çevre ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık, 1800'lü yıllara kadar uzanmak
tadır. Amerika Birleşik Devletlerinde, 1892 yılında, doğayı korumak amacıyla, Sierra Clup adında 
bir gönüllü kuruluşun ortaya çıktığı bilinmektedir. 1948 yılında, Pensilvanya Eyaletinin küçük 
bir sanayi kasabası olan Donora'da 20 kişinin ölümüne sebep olan sis ve duman olayı, bölge 
halkında bir şok etkisi yaratmış kamuoyunun dikkatinin bu konuya çevrilmesine neden olmuştur. 
Bu ülkede çevre sorunlarına ilginin ve ilgili eylemlerin yoğunluk kazandığı 1970 yılı içinde üni
versiteler ve azınlık grupları, çevre sorunlarının ele alınış biçimine karşı çıkmaya başlamış ve 
aynı yıl ortaya çıkan çevre korumacı yüzlerce grup, ciddi bir kamuoyu oluşturmuştur. Bu ilgi 
sonunda da 20 milyon kişinin katıldığı "Dünya Günü" gösterileri yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, diğer Batılı ülkelerden Almanya'da, 1971 yılında Breirachta nükleer 
santrala karşı, 1973 Mayısında Ren Nehri kıyısında kurulacağı söylenen Whyl su reaktörüne 
karşı ve Norhharn ve Frankfurt havaalanları gibi sorunlar karşısında çevre konusunda müca
dele eden insanları hatırlamak mümkündür. Ayrıca, Fransa, İsviçre, Avusturya, Japonya gibi 
gelişmiş ülkelerde, çevre sorunları karşısında bu ülke insanlarının verdiği mücedeleyle ilgili bir
çok örnekleri sıralamak da mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Batı'da çevre sorunlarının yoğun bir biçimde tartışıldığı yıllarda, so
nuçları bakımından önemli bir girişim olduğu için, 1972 yılının haziran ayında Stocholm'de 
toplanan Birleşmiş Milletler örgütünün düzenlediği çevre konferansında yayımlanan deklaras
yondan kısaca söz etmek istiyorum. Söz konusu deklarasyonda; 

" 1 . Kendisine fizikî, sosyal, moral, ruhî güç veren ve entelektüel gelişmesini sağlayan 
çevreyi yaratan da, yok eden de insandır. 

2. İnsan, çevresinin korunması ve geliştirilmesi, hem insanlığın daha iyi yaşam sürmesi
ni hem de ekonomik gelişmeyi etkiler. Onun için, çevreyi korumak bütün insanların ve hükü
metlerin görevidir. 

3. İnsan, çeşitli çabalarıyla hayatını iyileştirmek, ekonomik kâr elde etmek amacıyla çev
resini bozmakta ve kirletmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki çabalar, çevre sorunları açısından, az 
gelişmiş ülkeleri de etkilemektedirler. 

4. Çevresel amaçlarımıza ulaşmak istiyorsak, sorumluluğun tüm vatandaşlar, cemaat
ler, her düzeydeki kurum ve kuruluşlarca eşit düzeyde tanınması gerekir" denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; uluslararası düzeyde çevre ile ilgili faaliyetler yoğunlaşırken, sanayi
leşmiş Batı ülkelerinde önemli kitle hareketlerine varan gelişmeler olmuştur. Var olan çevresel 
örgütler bugün çok büyümüş, radikal davranışlara varan yeni çevreci toplumsal hareketler oluş
muştur. Bu toplumsal hareketler, parlamentolara kadar uzanarak yeni boyutlar kazanmıştır. 

Ülkemizde 1970'Ii yıllara gelinceye kadar belli bir çevre politikasından söz etmek oldukça 
güçtür. Türkiye'de, 1970, özellikle 1980 sonrasında hızlı bir yasalaşma görülmesine rağmen, yasa-
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ların hazırlanmasında ve uygulanmasında tam bir tutarlılık sağlanamamıştır. Mesela, 1978 yı
lında Müsteşarlık olarak kurulan bir kurum, 1984 yılında Genel Müdürlüğe, daha sonra 1989'da 
tekrar Müsteşarlığa dönüştürülmüştür. 1970'li yıllardan sonra, Türkiye'de, özellikle günlük basın 
ve TRT'nin konuya gösterdiği ilgi sonunda, kamuoyumuzda, zayıf da olsa bir çevre bilincinin 
oluşmaya başladığı görülmektedir. Ankara hava kirliliği, daha sonra Haliç, îzmit ve tzmir Kör-
fezlerindeki kirlilikler önce yöresel olarak sonra da yurt düzeyinde kamuoyunun ilgili merkezi
ni oluşturmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri; denetimsiz sanayileşme, sağlıksız kentleşmenin etkisi ile çevre so
runlarının daha da artması, büyük kentlerde yaşamakta olan yurttaşlarımızın daha duyarlı dav
ranmalarına neden olmuştur. SHP dışında diğer siyasal partiler bu konuda sessiz kalmıştır. 
1983 yılında kurulan partimiz, çevre konusunu programına almış ve şu görüşleri belirtmiştir: 

"SHP, toplumsal üretimi ve tüketimi artırırken, aynı zamanda, çevresel dengeyi bozma
maya Özen gösteren bir tutum içinde olacaktır. SHP, çevre sorunlarına karşı alınabilecek en 
etkin önlemi kaynağında denetim olarak görür. Kirlenen çevrenin temizlenmeye çalışılması ye
rine, çevre kirletici sanayi kuruluşlarının denetlenmesini, daha az kirletici teknolojilere yön
lendirilmesini uygun bulur. Türkiye'de sanayileşme ve kentleşmenin bugünkü aşamasında bile 
önemli düzeyde hava kirliliği, deniz kirliliği, verimli tarım topraklarının kaybedilmesi türün
den birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar belli yörelerde ve kentlerde yoğunlaşmıştır. Bun
ların çözümüne, her biri için ayrı ayrı projeler geliştirilerek yaklaşılacaktır. SHP, halkın ortak 
kullanımına açık bir şekilde, kıyıların korunması ve kullanılmasını düzenlemeyi devletin göre
vi bilir. 

Ayrıca, Türkiye çok zengin doğa değerlerine sahiptir. SHP bu değerlerin korunmasına salt 
turizm açısından bakan dar bir görüş içinde değildir. Bunların korunarak gelecek kuşaklara 
ulaştırılmasınına bir insanlık görevi olduğunu belirtir" demektedir. 

Programımızdan aldığım bu cümleler, SHP'nin, bu konuda ne kadar duyarlı ve samimi 
olduğunun kanıtıdır. Bununla ilgili olarak, 18 inci Dönem SHP Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Güneş Gürseler ve 33 arkadaşının, çevre sorunları, tespitleri ve çevre politikası oluşturulması 
amacıyla verdikleri araştırma önergesinin Meclisçe kabulü ve kabulünden sonra komisyon ku
rularak ciddî bir çalışma yapılmasını da burada mutlulukla hatırlamak ve bu çalışmayı yapan 
arkadaşlara, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; partimizin bu konudaki duyarlılığını göstermeyen diğer partiler, özel
likle geçmiş yıllarda ANAP iktidarının olumsuz politikalarının bazı örneklerini burada sırala
mak istiyorum : 

Türkiye'de çevre koruma amacına yönelik ilk büyük duyarlık örneğini oluşturan, Gökova 
Termik Santralı olayıdır. Yöre halkının ve geniş bir kitlenin karşı çıkmasına rağmen, ANAP 
iktidarının santralı yapmaktaki kararlılığını henüz anlamış değiliz; ancak, bu olaydaki olumlu 
gelişme, sonuç ne olursa olsun, toplumumuzda çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmuş 
olmasıdır. Ayrıca, Dalyan'da otel yapımı, Ankara'da Güvenpark olayları henüz hafızaları
mızdadır. 

Yeni kurulan SHP-DYP ortak Hükümetinin, Gökova Termik Santralı ile ilgili açıklamala
rı, toplumda çevre bilinci olan kesimlerce sevinçle karşılanmıştır. SHP-DYP ortak protokolün
de ve hükümet programında, biraz önce Sayın Bakanın da söylediği gibi, çevre ile ilgili bölüm
lerin bulunması, hükümet programında, bu husustaki birinci şartın, toplumun tümünde ve özel-
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likle yöneten ve yönetilenlerde çevre bilincinin geliştirilmesi olduğunun görülmesi ve ilkokul
dan başlayarak çevre sorunlarının müfredat programlarına konulmasının düşünülmesi, ayrıca 
önemli ve sevindirici bir gelişmedir. -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; az gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de, çevre sorunları ve 
nedenleri araştırılırken, soruna, salt, suyun, nehirlerin, göllerin, körfezlerin ve havanın kirlen
mesi gibi, fiziki olaylar olarak bakmamak gerektiği konusuna biraz önce söylemiştim. Nüfus 
artışını, artan nüfusa karşılık meydana gelen işsizlik artışını, kişi başına gelir dağılımındaki 
dengesizliği, kültürel yapımızdaki değişmeleri, eğitim düzeyi, ulaşım, turizm, orman alanları, 
tarım, enerji ve sanayi gibi konuları ele alarak meseleyi anlamak ve kavramak gerekir. Bütün 
bunların yarattığı çevre sorunları, başlıbaşına incelenip, değerlendirilip, çözüm önerileri geti
rilmesi gerekmektedir. Bunun için, iki önemli araştırmanın sonuçlarını size aktarmak istiyo
rum : 

Birincisi, gelir düzeyi ile çevre duyarlılığı arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Sayın milletve
killeri, yapılan araştırma şöyle : Konu, kişilerin toplam aylık gelir düzeyi bakımından inceleni
yor. 600 bin,liraya kadar aylık geliri olan insanlar arasında, çevreye karşı duyarsız insan oranı 
yüzde 63, duyarlı insan oranı yüzde 22, çok duyarlı insan oranı yüzde 2. Toplam aylık geliri 
600 bin lirayla, 2,5 milyon lira arasında olan kesimlerde çevreye karşı duyarsızlık yüzde 36'ya 
düşünüyon Duyarlı insan sayısını yüzde 22'den yüzde 55'e yükseliyor ve gene çok duyarlı in
san sayısı da yüzde 6'ya çıkıyor; yani artıyor. 

2,5 milyondan çok aylık geliri olan kesimlerde çevreye karşı duyarsız insan oranı giderek 
azalıyor, yüzde 14'e düşüyor, duyarlı inasan oranı yüzde 74'e yükseliyor ve çok duyarlı insan 
kesimi oranı yüzde 14 oluyor. Bu araştırma da gösteriyor ki, toplumdaki gelir dağılımıyla çev
re arasındaki bir doğru orantı vardır. 

Sayın milletvekilleri, gene, yapılan ikinci bir araştırma da eğitim düzeyi bakımından yapı
lan bir araştırmadır, öğenin düzeyi bakımından, okuryazar olmayan insanlardan çevreye karşı 
duyarsızlık oranı yüzde 65'dir, duyarlılık oranı ise yüzde 3'tür. Yalnız okuryazar olan kesimler
de çevreye karşı olan duyarlılık yüzde 74; duyarlılar ise yüzde 3'tür. 

İlkokul eğitimi alan kesimlerde duyarsız oranı biraz azalarak yüzde 71'e iniyor, duyarlı 
oranı yüzde 21.'e çıkıyor. 

Ortaokul ve lise öğrenimi alan kesimlerde çevreye karşı duyarsızlık oranı yüzde 39'a düşü
yor -giderek azalıyor- duyarlılık oranı yüzde 52'ye yükseliyor. 

Yüksekokul ve fakülte öğrenimi alan kesimlerde gene çevreye karşı duyarsız insan oranı 
yüzde 21, çevreye karşı duyarlı olan insanların oranı yüzde 67'dir. 

Lisansüstü öğrenim görenlerde duyarsızlık oranı iyice azalarak yüzde 5'e düşüyor, duyarlı 
insan oranı da yüzde 75'tir. 

Sayın milletvekilleri, demek ki, ülkenin temel eğitimi sorunu çözüme kavuşturulmadan, 
işsizlik oranı azaltılmadan, gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltmadan kentsel alanlarda 
bölgeler arasındaki farklılıkları aza indirmeden, kırsal kesime gerekli hizmeti götürmeden, kay
nak kullanımı konularında kitlelerin bilinçlendirilmesi sağlanmadan, ayrıca yurttaşlarımıza kir
lenmenin, toplumsal bir maliyeti olduğu bilinci verilmeden, çevre sorunlarının azaltılması ola
nağının olmayacağını ifade etmek istiyorum. 
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Ayrıca, Batılı parlamenter demokrasilerde belli bir yöre halkını ilgilendiren çevre konula
rında danışma, yerel toplantılar düzenleme ve bilgi verme gibi katılma yöntemlerinin hayli ge
lişmiş olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle, bizim halkımız, yalnız böyle pozitif katılma fırsatla
rından yoksunlukla kalmıyor, aynı zamanda gösteri yapma ve yönetsel yargı yerlerinde hak 
arama olanakları açısından da kısıntılıdır. Derneklerin etkinlikleri, Anayasa ve yasalarla geniş 
ölçüde sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, ̂ Çevre Yasasının 30 uncu maddesindeki çevreye yapılan 
zararlardan, etkilenen ya da haberdar olan gerçek ve tüzelkişilerin yönetsel yargı yerlerine baş
vurma hakları fiilî olarak kullanılamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de çevre politikalarının saptanmasında ve uygulanmasında 
halkla bilgi alışverişi yapmak alışkanlığı, başka alanlarda olduğu gibi, bize yerleşmemiştir. Bu 
nedenle, katılıma ve dayanışmaya ağırlık tanıyan politikalar yerine, tek taraflı olarak halka ka
bul ettirilmeye çalışılan politikalardan vazgeçilmelidir. Çevre politikalarımızın belki bundan 
da önemli bir özelliği, tutarlı ve sürekli olmalarıdır. Geçmiş siyasal iktidarlar, birçok alanda 
olduğu gibi, çevre konularında da değişmez kuralların sürekli olarak yürürlükte kalmasını en
gellemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Büyük Millet Meclisinde çevre sorunlarının görüşül
düğü bugünlerde, kamuoyumuzun gelişen duyarlığını basınımızdan memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyorum ve bundan gurur duyuyorum. Çoğu gazetelerimiz bu konuya geniş yer veriyor
lar. Bazı gazetelerimizin bir sayfalarının tamamını bu konuya ayırdıklarını memnuniyetle ve 
sevinçle görüyorum. Sözlerimi tamamlarken, izin verirseniz 6 Ocak 1992 tarihli bir gazetemi
zin çevre sayfasından konuyla ilgili olarak bir haberi ve yazıyı sizlere okumak istiyorum. 

Haber şöyle : "Hükümeti Gökova Termik Santralı konusunda kesin tavır almaya çağıran 
çevreciler, termik santralı protesto etmek için ören'de toplanarak çam fidanları diktiler. Sant
rale 'Hakaret Abidesi' adını veren çevreciler, yeni santrallerin yapımının durdurulmasını, mev
cut olanların ise kapatılmasını istediler. Geçtiğimiz pazar günü Türkiye'nin dört bir köşesin
den gelerek ören sahilini dolduran çevreciler, Termik santral doğaya hakaret, Çevreye özgürlük' 
yazılı pankartları taşıdılar. Bodrumlu gönüllüler, İzmirli yeşilciler, sanatçılar ve örenli köyle
rin yanı sıra, çoluk çocuk doğayı seven bütün çevrecilerin katıldığı proreşto gösterileri sırasın
da, çocuklar dahi fidan dikme işine katıldılar." 

Aynı gazetenin bu kısmında yer alan "Doğa Sesleniyor; Gökova ölmemeli" başlıklı kısa 
bir yazıyı, huzurunuzdan ayrılmadan önce sizlere okumak istiyorum izninizle : "Daha larvay
dım ağaçları kesmeye başladıklarında, benimle birlikte büyüdü bu beton yığını da. Bacası uzandı 
gökyüzüne. İlk önceleri anlamadım; senin katilin dediler. Bir tek benim değil, tüm balıkların 
da katiliymiş; ağaçların, insanların ve doğanın. Baca tütmeye başladığında ölecekmişiz tek tek, 
doğa da son nefesini verecekmiş ve artık, Gökova'da, yeşil, mavi olmayacakmış, tsyan ettim... 
Benimle birlikte insanların da bu koca beton yığınına karşı nefret duyduğunu, Gökova'da ter
mik santral istemediklerini öğrendim... Sevindim, beni kurtaracaklardı, benimle birlikte ken
dilerini de. O gün otobüslerle geldiler, ellerinde pankartlar vardı, tsim de bulmuşlardı katile; 
'Hakaret Abidesi.' Suyun yüzüne yaklaştım yakından görebilmek için; hiçbiri istemiyordu bu 
bacanın"tütmesini. İçlerinde dilinin bilmediğim uzaklardan gelenlerle, güzelliği ve temizliği iç
lerinde taşıyan çocuklar da vardı. Hakaret abidesinin kurulduğu yerde yaşayan insanlar da ka
tıldı kalabalığa, büyüdü, büyüdü biraz daha, ama en büyüğü, verdikleri mesajdı; Gökova öl
memeli, ağaçlar ölmemeli, balıklar da ölmemeli. Deniz, yani doğa... Sevmiştim bu coşkulu kala-
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balığı. Sonra da konuşmaya başladılar; suskundu katil; dinledi, gözledi, belki utandı; ama ba
cası hâlâ gökyüzündeydi... Ya tüterse... O zaman ben olmayacaktım; larvalarım da, arkadaşım 
diğer balıklar da, çamlar, günlükler, okaliptuslar da... İnsanlar gelmeyecekti, belki yaşayanlar 
da bırakıp gidecekti burayı. Bir tek katil kalacaktı yalnızlığıyla başbaşa. Kalabalık, otobüslere 
bindi, dillerini bilmediklerim de yatlarıyla açıldılar; katil ile tek başına kalmak istemedim, uzak
laştım. Gün battı Gökova'da. Çamların arasından süzülüp, bacayı yalamadı bile son ışıklar. 
O da protesto etti. Hepimizin dileğinin Gökova'da maviyi ve yeşili sonsuz kadar görmek oldu
ğunu hatırladım. Bunları, benimle birlikte, katile ölüm emrini vereceklerin de hatırlamasını 
istedim derin sulara açılırken." 

Grubumuz, bu Meclis araştırmasına, çevre sorunlarına yarar getireceği düşüncesiyle olumlu 
oy verecektir. 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım duygu ve düşüncelerle, hepinizi, yeniden, saygıyla, sev
giyle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
, BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Refah Partisi adına, Sayın Musa Demirci; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu 
çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarını sebep ve sonuçlarıyla, bu konuda alınması gerekli 
•tedbirleri tespit etmek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde Re
fah Partisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, insanın, yaradılışından bu yana üzerinde yaşadığı dünyamız, pek çok 
değişikliğe uğramıştır. Yaşayışta meydana gelen gelişmenin sağlıklı bir temele dayandığını id
dia etmek mümkün değildir. Hızla değişen hayat, beraberinde çevre meselelerini de getirmiştir. 
Dünya ile gezegenler, denizler ile karalar,insanlar ile diğer bütün canlılar arasında düzenli ve 
kurulu bir denge mevcuttur. Bu dengenin korunması ve gelecek nesillere devredilmesi, tüm in
sanlığın görevidir. 

Yıllardan beri bacalarından yayılan gazlar ile atmosfer kirletilmekte, endüstri artıkları te
miz alanlara ve su ortamlarına atılmakta, ziraî mücadele ilaçları su ve toprakların karakterini 
bozmaktadır; her geçen zamanda, canlı tür ve sayılarında azalma görülmektedir. 

Kainatta hiçbir şey boşa yaratılmamıştır. Gözardı ettiğimiz birçok hayvancık bile ezeli den
geyi korumada görev almışlardır, insan bu canlı gruplarından birini yok etse bile, dengenin 
nasıl sarsılacağını görecektir. Bir zamanlar pamukta beyazsineğin yaygınlaşması böyle bir ola
yın neticesindedir. Nitekim, Cenabı Hak da Kur'an-ı Keriminde insanın hizmetine verilen bu 
varlıklara karşı insanın ölçülü davranması, dengeyi bozmaması esasını vazetmiştir. 

Çevre meselelerinin, bugünün gündeminde olduğu gibi, 2000'Ii yıllarda da dünyayı etkile
meye devam edeceği muhakkaktır. Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak zorundayız. 
Aksi halde, bizden sonra gelecek kuşakların suçlamalarını telafi etmek mümkün değildir. 

Tabiatın akciğeri olan ormanların dünyada ve ülkemizde azalması, iklimleri olumsuz yön
de etkilemiştir. Tüketilen fosil yakıtlar ve ormanların hızla azalması, atmosferin karbondiok
sit dengesini bozmakta, sera etkisi denilen ve dünyanın sıcaklığını artan yönde değiştiren 
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olay meydana gelmektedir. Enerji tasarrufuyla birlikte, temiz ve yenilenebilir alternatif enerji 
kaynaklarının tespitinde gecikme olması halinde tehlikenin boyutu gittikçe artacaktır. 

Sayın milletvekilleri, çevre meseleleri sınır tanımamaktadır; bir ülkedeki kirlilik, hava, deniz 
ve saire yollarla ülkelerden ülkelere taşınmaktadır. Bu konuda uluslararası işbirliğine gidilmesi 
gerektiği herkesçe bilinmektedir. Çevre meseleleri, uluslararası boyutu yanında, mevzii olarak 
da çözümlenmeye çalışılan önemli bir konudur ve konular arasındadır. Ülkemiz, ekolojik yapı 
ve doğal kaynak zenginliği, çeşitliliği ve fazla bozulmamışlığı yönünden gerçekten avantajlara 
sahiptir, önemlidir bunlar. Bu avantajların gelecek nesillerimize intikal ettirilmesi, onların is
tifadelerine sunulması amaçlarımız arasında olmalıdır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde "herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin 
ve vatandaşların ödevidir..." hükmü getirilerek, çevrenin korunması konusunda vatandaşa ve 
millete bilfiil öıdevler verilmiştir. Ülkemizde çevrenin korunması için, tabiî kaynaklarımızın ras
yonel bir şekilde, uzun vadeli planlarla desteklenmesi gereğine inanıyoruz. Plansız kentleşme, 
bir daha yerine konulmasına imkân olmayan tarım arazilerimizi yok etmektedir. Bunun için, 
kentleşmeyi verimi düşük arazilere yöneltmek, günümüz ve geleceğimiz açısından mutlaka ge
reklidir, örnek olarak veriyorum :. 1956-1975 yılları arasında Adana 9,3; Mersin 6,3; Tarsus 
6,4 kat daha genişlemiştir. Yerleşim,' büyük bir ekseriyetle birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri 
üzerinde olmuştur. Endüstriyel gelişmeye mani olmadan, birinci sınıf tarım topraklarımızı da 
koruyarak yörede mevcut dördüncü, altıncı, yedinci sınıf arazilere endüstri yatırımlarını kay
dırmak mümkündür. Bu sayede, Adana- Mersin arasını kaybettik. Kuşadası'nın Davutlar Be-
desindeki verimli topraklar, şeftali bahçeleri, beton yığınları haline geldi. Turgutlu Ovasının 
toprakları kazılıp, tuğla haline dönüştürüldü. Oysaki, yine Anayasamızın 45 inci maddesinde, 
"devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler..." hükmü 
getirilmiştir. Buna rağmen, hemen seçimden önce, 2 Ekim 1991 tarihli Resmî Gazetede, "Ta
rım Alanlarının, Tarım Dışı Gayeyle Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası" iptal edilerek, bu konuda, tarım alanlarının tarım dışı kullanılması imkânı getirilmiş
tir. Sayın Çevre Bakanımızdan arzumuz bu yönetmeliğin iptal edilmesi konusudur. 

Kentleşme, önemli çevre meselelerini beraberinde getirmektedir. Şu anda ülkemizdeki nü
fusun yüzde 60'a yakın oranı kentlerde, yüzde 4Ö'ı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Gelecekte, 
bu oran, kırsal bölge aleyhine elbette daha da artacaktır. Muhtemel ki, 2000'li yıllarda toplam 
nüfusumuzun yüzde 90'ı kentlerde yaşıyor olacaktır. Bu durumda, hava kirliliği, su kirliliği, 
gürültü ve katı atıklar gibi çevre meseleleri, bir noktada teksif olacak ve içinden çıkılması güç 
olacak, durumun telafisi de mümkün olmayacaktır. Bu konuda şimdiden tedbirler almamız 
gerekmektedir. 

Ülkemizde, çevre mevzuatı ve çevre kirliliğini önlemedeki yetki ve sorumluluklarda da bir 
eksiklik göze çarpmaktadır. Çevre mevzuatının rehabilite edilerek, yetki ve sorumluluklarının 
tanıtılması ve Çevre Bakanlığının yatırımcı bir yapıya kavuşması gerekmektedir. 

Başta Çevre Kanunu olmak üzere, ilgili yaklaşık 40 kanun bulunmaktadır. Hemen hemen 
tüm kurum ve kuruluşların çevre ile ilgisi bulunmaktadır. Buna rağmen, uygulamada aksak
lıkları vardır ve bunlar giderilememektedir. örneğin, Sayın Başbakan ve Sayın Çevre Bakanı, 
Gökova Termik Santralının kurulmasından vazgeçildiğini açıklamalarına rağmen, Sayın Ener
ji Bakanı konunun incelemede olduğunu ifade etmektedir. 
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İstanbul Boğazında batan koyun yüklü gemiyle ilgili olarak, gemi çıkarılmalı veya çıkarıl
mamalı tartışması yapılmaktadır. Resmî kurumlar arasında dahi bir görüş birliği bulunma
maktadır. Çevre, konuları ortak değerlerimiz olduğundan ve hepimizi ilgilendirdiğinden, bu gi
bi durumlarda, aklın yolu birdir kuralı dikkate alınarak değerlendirilmeli, deniz kazaları ve 
diğer kazalar için acil önlem planları yapılmalıdır. 

Türkiye arazilerinde bugün sorun vardır. Arazi varlığının yüzde 36'sı, yani 27,6 milyon 
hektarı işlenmekte, 21,7 milyon hektarı çayır-mera, 23,4 milyon hektarı ormanlık-fundalık, 3,7 
milyon hektarı da diğer araziler grubudur, özellikle, işlenebilir araziler, sahip oldukları çeşitli 
toprak tipleri nedeniyle değişik boyutlarda sorunlara sahiptir. Erozyon, taşlılık, su fazlalığı, 
tuzluluk, kuraklık gibi. Bunlardan yalnız erozyon problemi için bir örnek verecek olursak; ül
kemiz arazilerinin yüzde 20'sinde, yaklaşık 15,5 milyon hektarında orta, yüzde 36'sında şid
detli, yüzde 17'sinde çok şiddetli erozyon vardır ve bu. hadise memleket ölçeğinde, memleket 
boyutlarında gerçekten büyük bir problemdir. , 

Çevrenin bozulması ve kirletilmesine karşı kamuoyu ve görevli kuruluşlarca gösterilen du
yarsızlık ve ilgisizlik, kirleten sektörlere cesaret vermektedir. Şahsî menfaatlarını korumada aşırı 
duyarlı bulunanlar, insanlığın geleceği diyebileceğimiz ortak çevre konularında aynı duyarlılığı 
göstermemektedirler. 

Toplumu beden ve ruh sağlığı yönünden ilgilendiren konulardan birisi de, yine, gürültü 
konusudur. Çevre Kanununun 14 üncü maddesinde, standartlar üzerinde gürültü çıkarılması 
yasaklanmıştır. 

Çevre Bakanlığınca 11 Aralık 1986 tarihinde Gürültü Kontrol Yönetmeliği de çıkarılmış 
olmasına rağmen, mevzuatın yaptırımcı niteliği olmadığı için, uygulamada, konan kurallara 
da kimse uymamaktadır. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

26 Mayıs 1961 tarihli .Resmî Gazetede bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmıştır. Bu ka
rar, Çevre Kirliliğini önleme Fonu gelirleriyle ilgili olan, çevre kirliliğine yol açan işletmelerin 
faaliyet kolları itibariyle gruplandırılması hakkındaki karardır. Bu kararda, işletmelerin, aylık 
iştirak paylarının toplanmasına 1 Haziran 1991 tarihinde başlanması gerektiği zikredilmiştir. 
Fona gelecek olan ve sadece günlük miktarı milyarları bulacak olan bu paranın tahsilatına he
nüz başlanılmamıştır. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklıkların ve yetersizliklerin, yalnız sondaj 
usulüyle ben birini veya birkaçını işaret ettim. 

Demokratikleşme iddiasında olan, insan haklarına riayeti sağlayacağını ifade eden Hü
kümetin, insana hizmet etmede önemli bir boyutu olan çevre konusunda akılcı ve katılımcı 
bir yol izlemesi gerekmektedir. Hükümetin, millî boyutlarda seyreden çevre sorunlarının çö
zümlenmesi ve çevre değerlerinin korunması için vazgeçilmez ivedi yaklaşım ve çözümler üret
mesini, sistemler kurmasını ve bu çerçevede icraata yönelmesini, ortak geleceğimizi tehdit eden 
tehlikenin ortadan kaldırılması için elzem tedbirler olarak görüyoruz. 

Çevre değerlerini korumanın şümulü geniştir. Bazı bakanlıklarda Türk büyüklerinin re
simlerini indirmek, çevre değerlerini tahrip olarak değerlendirileceği gibi, bazı basın organla
rında ve TRT'nin müstehcen neşriyatıyla ahlak dışı yayınları da, yine aynı bir kirliliğin bir bo
yutu olarak değerlendirilmelidir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve önergeye müspet oy vereceğimizi arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Durutürk, şahsınız adına söz istiyor musunuz? 
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ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Hayır. 
BAŞKAN — Meclis araştırması açılmasına ilişkin üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler...'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bundan sonraki önergeyi görüşmek için süre yetmeyeceğinden; gündemdeki konuları sı

rasıyla görüşmek için, 21 Ocak 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.01 

— — • © • 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, "Vicdansız işadamına Maliyeden 2 Milyarlık Tokat" 
başlıklı gazete haberlerinde yeralan iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'tn 
yazdı cevabı (7/12) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim. 23.11.1991 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

4 Kasım 1991 günü yayınlanan Sabah, Günaydın, Güneş gazetelerinde yer alan "Vicdan
sız işadamına Maliye'den 2 milyarlık tokat" başlıklı haberde yeralan iddialar doğru mudur? 
Böyle bir işlem Maliye tarafından yapılmış mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : DENKOOR. : 2262106-684-003361 16.1.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi: 9.12.1991 tarih ve 7/12-120-719 sayılı yazınız. 
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Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesin
de, 4 Kasım 1991 günü yayımlanan Sabah, Günaydın, Güneş gazete kupürlerinde yeralan ha
berdeki işadamı hakkında yapılan herhangi bir işlemin olup olmadığı hususunun tarafımdan 
cevaplandırılması istenilmektedir. 

önergede yeralan soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununun 135 nci maddesinde vergi inceleme yetkisini haiz olan

lar hükme bağlanmış olup, bunlar; 

a) Hesap Uzmanları, Hesap Uzman Muavinleri, 
b) tlin en büyük mal memuru, kontrol memurları veya vergi dairesi müdürleri, 
c) Maliye Müfettişi, Maliye Müfettiş Muavinleri, 
d) Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri olarak belirlenmiştir. 

Anılan maddede sayılan Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri 
merkezi denetim elemanları, diğerleri ise mahallî denetim elemanları olarak görev yapmakta
dırlar. 

Bu nedenle, 4 Kasım 1991 tarihli gazete kupürlerinde belirtilen işadamı hakkında yukarı
da sayılan vergi inceleme elemanlarınca yapılmış olan herhangi bir vergi incelemesinin olup 
olmadığı hususu bunların bağlı oldukları Kurullara, Genel Müdürlüğe ve il defterdarlıklarına 
sorulmuştur. 

tlgili Kurullardan ve illerden alınan yazılardan; sözkonusu gazete kupürlerinde yer alan 
işadamının kim olduğunu bilinmediği, böyle bir kişi nezdinde vergi incelemesi yapılmadığı ve 
buna ilişkin olarak kesilen bir cezanın da olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Keşan-Enez karayolu kavlağında meydana gelen 
kazaların nedenine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nınyazılı cevabı 
(7/22) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın
dan yazılı cevaplandırılmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 22.12.1991 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Keşan-Enez Karayolu kavşağı, tzmir-Edirne-tstanbul ve Yunanistan transit yolu üzerinde 
bulunmaktadır. Bu kavşakta bugüne kadar 91 kişi trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Aynı 
kavşakta çok sayıda kişi de yaralanmış ve sakat kalmıştır. 

1. Bu kavşaktaki kazaların sebebi teknik olarak araştırılmış mıdır? 
2. Bu konuda ne gibi tedbirler alınmıştır, ya da alınması düşünülmektedir? 



T.B.M.M. B : 27 16.. 1 . İ992 O : 1 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü ' 10.1.1992 

Sayı : B09ITCK01502/30-614-0030 
Konu : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 Aralık 1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/22-223/1305 sayılı yazınız. 

Keşan-Enez kavşağındaki trafik kazaları ile ilgili önergede belirtilen konu incelenmiştir. 

Sözü edilen kavşak, geçmiş yıllarda projeli olarak inşa ve ışıklı işaretlerle teçhiz edilmiştir. 

Trafik kazalarının çoğalması üzerine, Karayolları 1 inci Bölge Müdürünün başkanlığında 
ilgili servis başmühendisleri, Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanının da katıldığı bir heyet 
tarafından kavşakta inceleme yapılmıştır. 

Kavşak kollarında yatay ve düşey işaretleme tamdır. Buna rağmen daha fazla dikkat çek
mesi bakımından boyutları büyütülmüştür. Yatay işaretleme ve ofset taramalar yenilenmiş, bordur 
taşları boyanmış, Keşan ve Enez kollarına hız düşürücü uyarı çizgileri çizilmiştir. Mevcut sin
yalizasyona ilave olarak Keşan-Gelibolu istikametinde kavşak başlangıcına 150 metre mesafe
de iki adet fasılalı yanan sarı flaşör takılmıştır.' 

Mevcut trafik, eşdüzey olmayan kavşak yapımını gerektirmemektedir. Bununla birlikte trafik 
güvenliğinin artırılması için Keşan yönünde 270 metre mesafede mevcut bulunan alt geçidin 
devreye sokulması ve Enez trafinin buradan akıtılması planlanmış, bağlantı yolunun alt yapısı 
tamamlanmıştır. 

• Sonuç olarak, yapılan inceleme ile trafik kazalarının sürücü hatalarından kaynaklandığı, 
kavşakta proje hatası bulunmadığı, yatay ve düşey işaretlemenin yeterli olduğu belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip 
olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçlan ile bu konuda 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapı
lanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılanmasının 
yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

3. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve .Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları'bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

7. —-Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

8. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü rnaddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) s 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı-tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

_ _ | ~ ğ ~ l • • • ' , . . • . , " , . -. 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

3 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili Cavit Çağlar'm, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçla
rı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

(*) 4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekono
mik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

6. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

(*) 7. —Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli 
bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/14) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

9. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu ili Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sa
hip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

13. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) 

3. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tari
hi : 14.1.1992) 


