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I. — GEÇEN Tl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te, 
açıldı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu, ANAP iktidarınca, millî eğitimde 
fırsat eşitliği ve adalet duygusunun zede
lendiği ; 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal da, 
pancar üreticilerinin, ıslah çalışmaları, 
kredi ve destekleme alım fiyatı politika
larıyla ilgili sorunları; 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün, 24 Ocak kararlarının 9 uncu yıldö
nümünde, ülkenin içinde 'bulunduğu ge
nel ekonomik durum ve bundan, o karar
ları alan yönetimin sorumlu tutulamaya
cağına ve bugünkü ekonomik uygulama
larla ekonomik krizden çıkılamayacağına 
ilişkin, gündem dışı bir konuşma yaptı; 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci de bu ko
nuşmaya cevap verdi. 

isviçre'ye gidecek olan: 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne 

Ikadar Başbakanlığa, Dövlet Bakanı ive Baş
bakan Yiardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 

Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'm dönüşüne kadar Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma 
Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin, 

ingiltere'ye gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı' 
nm dönüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Baka
nı Şükrü Yürür'ün, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ıNAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili M. Selahattin Kı
lıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu Projesinin halka maledilmesi, hızlandı
rılması ve projedeki tesisler arasında 
uyum- sağlanabilmesi için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
Meclis araştırması önergesinin gündemde 
yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasın
da yapılacağı açıklandı. 

Bir milletvekiline izin verilmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
10 arkadaşının, Genel Kurulun 21.1.1988 
günkü 'birleşiminde okunan ve öngörüş-
mesi yapılmak üzere 26.1.1988 tarihli bu
günkü gündemde yer alan genel görüşme 
önergesinin, Genel Kurulun 2 Şubat 1988 
Salı günkü birleşiminde görüşülmesine 
ilişkin ANAP Grubu önerisi kaJbu'l edildi. 

(6/1), (6/2) numaralı sözlü sorular 
mehil verildiğinden, 

(6/3), (6/5) numaralı sözlü sorular 
da, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından ; 

Ertelendiler. 
Gündemde görüşülecek başka bir ko

nu bulunmadığından, 27 Ocak 1988 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşime saat 16.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başfcanvekili 
îlyas Aktas 

Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

27.1.1988 

Sözlü Soru Önergeleri 

1, — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir iline yeni bir 
televizyon yansıtıcısının ne zaman kuru
lacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/16) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.1.1988) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer 
GençMn, 6.11.1983 - 31.12.1987 tarihleri 
arasında hangi ülkelerden ne miktar borç 
alındığına ilişkin Başbakandan söz|ü so
ru önergesi (6/17) ^Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.1.1988) 

Çarşamba 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan 

Ersinin, Trakya Döküm Sanayi Anonim 
Şirketine ait bir işyerinde çalışan işçi
lerin sendika değiştirdikleri için işten çı
karıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/29) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1988) 

2. — Edirne Milletvekili Mehmet Fu
at Erçetin'in, günlük bir gazetenin 
25.1.1988 tarihli nüshasında yer alan HA
VAS ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/30) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili llyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Cemâl Ozbilen (Kırklareli), Mustafa SangUI (İstanbul) 

İBAŞKAN — Türltöye Büyük MliMöt Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle' 
yoklatma yapılacaktır. Sayın milletvekil
lerinin salonda bulunduklarını yüksek 
sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR. 

1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, İzmir Emniyetinin öğrenci dernek
lerine yaptığı baskılara ilişkin gündem 
dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli'nin cevabı. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımız gündem 
dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
receğim. 

lîzmir Milletvekili Sayım Velıi Aksoy, 
İzmir 'Emniyetinin öğrenci dermeklerine 
baskılarj nedeniyle gündem dışı söz is
temişlerdir, kendilerime söz veriyorum. 

Sayın Aksoy, süneniz 5 dakikadır, lüt
fen süreyi tecavüz etmeyelim. 

VELÎ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; huzur ve barış 
içerisinde bir ülke yaratmak en önemli 
görevlerimizdendir; ancak, huzur ve ba
rışın sağlanması, toplumun her kesiminin 
sıkıntılarını ve isteklerini adil ıbir şekil
de gözönünde tutmuamızla mümkündür. 

{Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Pos-
tacı'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ye
terli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başhyoruz.j 

Toplumumuzun büyük çoğunluğunu 
oluşturan gençlerimizin, öğrencilerimizin 
sorunları savsaklanmakta, birkaç rektö
rün keyfî uygulamalarına terk edilmek
tedir; ancak, üniversite gençliğinin so
runlarına eğilmemenıin hesabını rektörler 
değil, günün iktidarı vermek zorundadır. 

Ege Üniversitesinin bazı fakültele
rinde idare ve polis işbirliği içerisinde
dir. Polis, üniversitemin içerisinde 'kamp 
kuflmuş ve yerleşmiş durumdadır. Po
lis, derneğe kayıtlı olan öğrencilere iş
birliği teklif etmektedir. Ege Üniversi
tesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinden Mu
rat Demir, bunun en güzel örneğidir, öğ
renci Murat Demir'e, polisçe 'işbirliği tek
lif edilmiş, Murat Diemir bu teklifi ka
bul etmeyince, kendisine polisler tara
fından baskı yapılmış, silah çekilmiş vö 
tehdit edilmiştir. Bu tehditlerin birkaç 
kez yapılması nedeniyle, bu öğrenci inti
hara kalkışmış ve arkadaşları tarafımdan 
kurtarılmıştır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 603 — 
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Bursa Orhangazi öğrenci Yurdunda 
demeğe kayıtlı olan bir öğrenci, jetonu 
düşürmeyen telefon kutusuna vurdu ba
hanesiyle yurttan uzaklaştırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, izmir'de, son 
günlerde yüzlerce insan gözetim altına 
almıyor ve birkaç gün sonra tekrar ser
best bırakılıyor. Gözaltına alınanların 
birçoğu, öğrenci derneklerinin ve ıbazı 
dergilenin yöneticileri olan gençlerdir. 
Gözetim altına alınan bu insanlara, bas
kıyla, zorlamayla ve işkenceyle, istenilen 
ifade kabul ettirilmek istenilmektedir. 
Polis tarafından, evlerden, Türkiye'de 
yasal olarak satılan kitaplar alınıp gö
türülmekte; bulundukları yerde .tutanak 
tutulmamakta ve bunlar geri verilme-
miektedir. 

Suçsuz oldukları polisçe belirlenerek 
öğrenciler serbest 'bırakıldıkları halde ya
salara aykırı olarak, kendilerime fişleme 
'işlemi uygulanmaktadır. Bu uygulama, 
1982 Anayasasına, Ceza ve Yargılama 
Usulü Yasasına, Polis Vazife ve Salâhi
yetleri Yasasına tamamen aykırı bulun
maktadıri 

Öğrenci derneği kurmak için kendisi
ne müracaat eden öğrencilere Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörünün göster
diği tepki ilginçtir. Bu Rektör, «Aslın
da Dermekler Yasasına karsıyım. Her 
önüne gelen dernek kuramaz, bu iş rektör
lere bırakılmalı. Demeğin kurulması,- ti
pik komünist örgüt şeklinde. YÖK iyi
dir, ıbuna karşı çıkmak anarşistliktir» 
diye demeçler veriyor. Kafaları örüm
cek ağlarıyla örülmüş, çağdışı bir anla
yışı sergileyen ıböyle rektörlerle' üniversi
teler yönetilemez. 

Değerlli milletvekilleri, YÖK'e karşı 
olduğumu söylüyorum. YÖK'ie ilgili ya
sal ve anayasal değişiklikleri gündeme 
getireceğim. Yükseköğretim gençliği oku

mak 'istiyor; gençliğe yakışır, özgür ve 
demokratik bir oritaımda okumak isti
yor. Demek kurma halklarının ellerinden 
alınması, en küçük bahanelerle okulla
rından uzaklaştırılması, YÖK'ün, deka
nın ve polisin baskısı, gençliği olumsuz
luğa itmekten başka bir işe yaramaz. 

Değerlıi milletvekilleri, hoşumuza git
meyen sözler söylenildiğinde Meclisi 
ayağa kaldırıyoruz, ortam birden gergin
leşiyor ve kargaşa başlıyor; ama, o genc
iler, hoşlarına gitmeyen uygulamalar kar
şısında tepkilerini çok daha yumuşak. 
gösterseler bile «anarşist» damgasını yi
yorlar. Böylesüne çelişkilerle dolu bir 
ortamda, inanıyorum ki, gençler, gerçek 
sorumlulardan çok daha sorumlu davra
nıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, gelecek, genç
lerin ellerinde; gençlik, bizlerin ellerin
de yeşerecektir. Dolayısıyla, her türlü 
olumsuz gelişmelerin, istenmleyen olayla
rın sorumluları, bugünkü yöneîCiciler ve 
antidemokratik uygulamalardır. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Çıkan ve çıkaracağımız yasalar, ya
pacağımız uygulamalar, sizlerin ve ikti
darın isteklilerine göre değil, ülkemizin 
ve gençliğin çıkarlarına ve doğal hakla
rına uygun olmak zorundadır. 

Bu anlayış içinde, gençliğimizin so
runlarına yaklaşmayı iktidardan ve tüm 
milletvekillerinden bekliyor, hepinize say
gılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aksoy. 

Sayın Aksoy'un konuşmasına içişleri 
Balkanı Sayın Kalemli cevap vermek iste
mektedirler. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 

— 604 — 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un, 
İzmir'deki öğrenci dernekleriyle ilgili 
yaptığı gündem dışı konuşma hakkında 
Yüce Meclise bilgi sunmak üzere huzu
runuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, İzmir İlinde 
Ege 'Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üni
versitesine bağlı yükseköğrenim (kurum
larında faaliyet gösteren öğrenci dernek
leri üyelerine, polis tarafından herhangi 
bir şekilde baskı uygulanması söz ko
nusu değildir. 

Bu ılimdzdö faaliyetlerini sürdüren 
14 adet öğrenci derneğinin, 2908 sayılı 
Dernekler Kanununun 45 inci maddesine 
istinaden yaptırılan genel denietimlerinde. 
8 adedinin, kanunun 62 nci maddesinde 
belirtilen ve tutmakla yükümlü olduk
ları defterleri bulundurmadıkları, 2 
adedinin, kanunun 62 nci ve 63 
üncü maddeleri hükümlerine riayet 
etmedikleri - görülerek, halklarında ya
pılan adlî işlem neticesi yöneti
cileri, ilgili mahkemelerce, para ceza
sına çarptırılmışlardır. 

Ayrıca 8 dermek hakkında, kanunun 
37 nci ve 38 inci maddeleri hükümleri
ne istinaden, amaçları dışında faaliyet 
göstermekten adlî işljem yapılmış ise de, 
Cumhuriyet savcılıklarınca, kovuşturma
ya yer olmadığı şeklinde karar verilmiş
tir. 

2 dernek hakkında, genel kurul sonuç
larım mülkî idare amirliği ve rektörlü
ğe bildirmedikleri adlî işlem yapılmış 
ve yöneticileri, ilgili mahkemelerce para 
cezasına çarptırılmışlardır. 

2 derneğin bildiri dağıtmak isteme
leri, kanunun 44 üncü maddesinin üçün-

— 605 
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di fıkrası hükmünce ertelenerek, Cum
huriyet savcılığına gönderilmiş, ilgili 
mahkemece dağıtmalarına izin verilmiştir. 

3 dernek haklkında adlî ve idarî iş
lem yapılmıştır. 

Ayrıca, İzmir İlindeki öğrenci der
neklerinin çeşitli tarihlerde, YÖK uygu
lamalarını ve diğer bazı konuları baha
ne ederek, imza kampanyası, yemek boy
kotu, açlık grevi, kanunsuz gösteri ve 
benzeri eylemleri organize ettikleri, ay
nı maksatla 15.1.1988 günü İzmir'de ka
nunsuz toplantı yapan 32 kişinin, 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa muhalefetten gözaltına alındı
ğı, bilahara serbest bırakıldıkları da Yüce 
Meclisin bilgilerine sunulur. 

Belirtilen nedenlerle ilgili olarak, 
gözaltına alınma işlemlerini, bahse konu 
derneklere basikı olarak nitelendirdikleri 
anlaşılmaktadır. x 

Görülmektedir ki, polis, yürürlükteki 
kanunlar sınırları içerisinde görevini yap
maktadır ve bu sınırlar içerisinde göre
vini yapmayı da sürdürecektir. 

Ayrıca, sayın milletvekillerinin ko
nuşmasında adı geçdn Öğrenci olayı ile 
ilgili tahkikatı da yaptıracağım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
{ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın' 
in, çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef 
alan Hıristiyanlık faaliyetleri ve dinî eği
tim ve öğretimde alınması gereken ted
birlere ilişkin gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemlinin ce
vabı. 

BAŞKAN — Efendim, çocuklarımızı 
ve gençliğimizi hedef alan Hıristiyanlık 
faaliyetleri ve dinî eğitim ve öğretim ko-
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nusunda, Sayın Işılay Saygın gündem dı
şı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

Sayın Saygın, süreniz 5 dakikadır. 

IŞILAY SAYGIN (izmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; son günler
de, basında yer alan, «Şimdi de Haçlı 
Tehlike», «Gençliğe Papaz Çengeli», «An
ne Acısı», «Bu Utanca Dayanılır mı?» 
«Aynı Tehlike Binlerce Genci Bekliyor», 
«Kilise Broşürlerinden Sonra Radyo ile 
de Hıristiyanlığa Çağrı Yapılıyor» gibi, 
düşündürücü ve ürpertici başlıklarla, ba
zı gençlerimizin din değiştirmesi ve Hıris-
tiyanlaştırılması yolundaki olayları ve pa
pazların gizli faaliyetlerini gündeme ge
tiren haberler, her Müslüman Türk va
tandaşını derinden sarsmış bulunmakta
dır. 

insanoğlu, yaradılışından itibaren, ge
lişmesinin her çağında, tabiatın ve kâi
natın sonsuzluğu karşısında en büyük 
desteği, Allah ve din inancında bulmuş
tur. Tarih boyunca, hiçbir topluluk, inanç
sız ve dinsiz yaşamamıştır. Cumhuriyeti
mizin kurucusu Büyük Atatürk de, «Din 
lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletle
rin devamına imkân yoktur. Din vardır 
ve lazımdır. Temeli sağlam bir dinimiz 
var» diyerek, bu gerçeği teyit etmişlerdir. 

insanı ruhen yüceltmeyi, ahlaken fa
ziletli kılmayı hedef alan, kültürümüzle 
de bir noktada birleşerek, iyiyi, güzeli, 
doğruyu, değişmeyen değerler olarak öğ
reten İslam Dinıi, Türk Milletine değerler 
kazandırdığı gibi, büyük milletimiz de 
Islamı yaymış ve İslam Kültürünü zen-
ginleştirmiş; kısaca, tslamla bütünleşmiş
tir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğitiminde Isl'amî bilgiler yer almayan bir 
gencin, Fuzulî'yi, Yahya Kemal'i, Meh

met Akif'i, Mevlana'yı, Yunus Emre'yi 
anlaması; Süleymaniyenin, Selimiyenin 
karşısında mest olması; Itri, Dede Efen
di, Aşık Veysel ile beraber hissedip, söy
leyebilmesi; istanbul'un fethinin, Millî 
Mücadele felsefesinin, Türk seferlerinin 
ve zaferlerinin sırrına erebilmesi; özetle, 
edebiyatımızı, tarihimizi, mimarimizi, mu
sikimizi, hakkıyla bilmesi mümkün ola
mayacaktır. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

Papazlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türk 
Milletinin Allah'a ve Islama yürekten 
bağlılığını sarsamazlar; ancak, çocukları
mıza ve gençlerimize belli seviyede din 
eğitimi veremediğimiz takdirde, onların 
yanlış yönlere çekilmeleri her zaman 
mümkün olabilir. 

Laiklik baki kalmak şartıyla, Allah'a 
imanın ve sevgili Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed'e bağlılığın güçlendirilmesi 
amacıyla, arz edeceğim tedbirlerin alın
masında zaruret olduğuna inanıyorum : 

1. Batı ülkelerinde anaokullarından 
itibaren okutulan din dersinin, ülkemizde 
de ilkokulların birinci sınıfından başlatıl
ması; 

2. Din kültürü ve ahlak bilgisi der
sini okutacak ehliyetli branş öğretmenle
rinin, çağımıza uygun nitelikte yetiştiril
mesi hususunun yeniden değerlendirilme
si; 

3. Gerek din kültürü, gerek ahlak 
bilgisi dersinin ve gerekse diğer derslerin 
program ve kitaplarının, çocuklarımıza ve 
gençlerimize, millî, manevî kültür değer
lerimizi layıkıyla tanıtıp, benimsetecek şe
kilde yeniden gözden geçirilmesi; 

4. Liselerimizde din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretimine ayrılan ders saatlerinin 
artırılması gerekmektedir. 

Sayın Bafşkan, sayın milletvekilleri; 
toplumumuzun geleceği olan gençlerimiz-
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le ilgili bu neşriyatla kamuoyumuzun ve 
yöneticilerimizin dikkatini çeken basını
mıza teşekkür eder, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Saygın. 

Sayın Saygın'ın konuşmasına Hükümet 
adına İçişleri Bakanı Sayın Kalemli ce
vap vermek istemektedir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Işılay Saygın' 
in konuşmasında bahsi geçen konunun, 
İçişleri Bakanlığının faaliyet alanına giren 
kısıntılarıyla ilgili olmak üzere ve Yüce 
Meclise istatistikî bilgi vermek için hu
zurlarınıza geldim. 

Muhterem milletvekilleri, çeşitli din
lere mensup olup, gerek ülkemizde ika
met eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olan vatandaşlarımızdan ve gerekse 
yabancı ülkelerden turist olarak ülkemi
ze gelen şahıslardan, 1985 yılı içerisinde 
101; 1986 yılı içerisinde 146; 1987 yılı 
içerisinde 142 kişi, çeşitli illerimiz müftü
lüklerine müracaat ederek, İslam Dinine 
geçmek istediklerini belirtmişler ve müf-
tülüklerce gerekli belgeler tanzim edile
rek İslam Dinine geçişleri sağlanmıştır. 

İç basında konu edilen Hıristiyanlık 
propaganda faaliyetlerinin, bazı şahısla
rın mensubu oldukları cemiyet veya kili
seler tarafından yürütüldüğü bilinmekte
dir. Vatandaşlarımızın bazılarının, İslam 
Dininden vazgeçip, Hıristiyanlığı seçtiği 
ve mahkemeden karar alarak, nüfus ka-
yıtlarındaki din hanesine, «Hıristiyan» 
olarak düzeltmelerin yapılması yolunda 
müracaatları bulunduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, bu tür Hıristiyanlık faaliyetle
ri, yurt dışındaki muhtelif adreslerden ül-
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kemizdeki bazı adreslere, Hıristiyanlık 
propagandasını havi kitap, broşür, bildiri 
gönderilerek yürütülmektedir. 

Yehova Şahitliği ve Mesih İnanlısı 
Cemiyetinde kendi dinlerinin gereğini 
yapmak gerekçesiyle düzenledikleri, haf
talık, aylık toplantılarla da, İstanbul ve 
Ankara'da propaganda faaliyetlerini sür
dürdükleri gözlenmektedir. 

Yine, iç basınımızda yer alan, «Noel 
gecesinde St. Antoine Kilisesinde düzen
lenen ayine birçok Türk'ün de katıldığı» 
başlıklı haber üzerine, bilgi almak mak
sadıyla durum İstanbul Valiliğine bildiril
miştir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, anarşik olayların 
büyük şehirlere kaymasına ve giderek de
ğişik boyutlar arz etmesine ilişkin gün
dem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemlinin cevabı. 

BAŞKAN — Efendim; Hatay Millet
vekili Sayın Murat Sökmenoğlu, devam 
eden anarşinin büyük şehirlere kayması 
ve giderek değişik boyutlar arz etmesi 
konularında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Sökmenoğlu. (DYP sı
ralarından alkışlar). 

Sayın Sökmenoğlu, süreniz 5 dakika
dır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; devam eden anarşik olaylar 
hakkında, Hükümetin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilgi vermemesi karşı
sında söz almış bulunuyor ve Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da 15 Ağustos 11984'ten be-

607 — 
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fi sürmekte olan olaylar önlenememiştir. 
Referandum ve erken genel seçimler sı
rasında, «Huzur ve güveni biz sağladık; 
biz gidersek 12 Eylül öncesi gelir ha» di
ye, milletin tehdit edildiği malumlarınız
dır. Ancak, görülüyor ki, terör önleneme
miş; «Terörü biz önledik» diyenler, sü
rüp giden olaylar karşısında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bilgi vermeyi dahi 
düşünememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakla
rın ve hürriyetlerin bekçisidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, millî iradenin te-
celligâhıdır; her meselenin rahatça tartı
şıldığı yüce bir müessesedir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi dışlanarak hiçbir şey 
olmaz. Devletimiz bir hukuk devleti ol
duğuna göre, millet iradesi üstünlüğünün 
ve tıukuk üstünlüğünün mutlaka korun
ması gerekir. Ne yazık ki, kanun kuvve
tinde kararnamelerle ülkeyi idare etme 
gayretine düşenler, önemli meseleleri da
hi Türkiye Büyük Millet Meclisine getir
memektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, esasen, se
kiz sene sonra hâlâ ülkede TİKKO'dan, 
Acilcilerden bahsediliyorsa, ülkede huzur 
ve güvenin sathî bir şekilde sağlandığı id
diaları daha ağır basıyor demektir; yıla
nın başı ezilmemiş demektir; teşhiste ve 
tedbirde hata var demektir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki 
olayların büyük şehirlere kaydığı aşikâr
dır. Askerî garnizonun silah deposunu 
basarak silah gasp eden, güvenlik kuv
vetleri ile, biz varız edası ile çarpışıp, kan 
döken terör için hangi önlemler alındı? 
Bunları bilmek Yüce Meclisin görevidir. 

Muhterem milletvekilleri, varlığını ve 
gücünü kanıtlamak çabasındaki terörist
lerin, intikam eylemlerine hazırlandığı, 
yaygın söylentiler halindedir. Yurt dışın
daki bedhahlar basın toplantısı düzenle-
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yip, içeride kimleri öldüreceğini ilan edi
yorlar da, Hükümetimiz acaba ne tedbir 
alıyor? 

Sayın Başbakanın Suriye ile yapmış 
olduğu antlaşmaya. göre, Suriye'deki 
kamplarda bulunan bölücülerin Türkiye 
aleyhtarı faaliyetleri kontrol altına alına
caktı; ama, gelişen olaylar, aksine, Su
riye'nin protokolü rafa kaldırdığını gös
teriyor. Suriye'de bulunan kamplarda, 
Tt'KKO ve Acilcilerin yeniden toparlan
maya başladığı ve yeni faaliyetlere giri
şeceği; Lâzkiye 'Kenti yakınındaki Basliıt 
Kasabasında eğitim çalışmaları yaptıkları 
belirlenmiştir. Yasa dışı örgütlerin Suri
ye'de laleyhimize birleştikleri, Türkiye'ye 
özellikle Hatay'dan sızmaya çalıştıkları 
da yakalanan örgüt üyelerinin itirafların
dan anlaşılmaktadır. Eşsiz Atatürk'ün, 
milletine son armağanı olan Hatay üze
rindeki emelleri malumlarınızdır. 

Sayın- milletvekilleri, «Eşkıyayı muha
tap almayalım» düşüncesi, 1984'ten beri 
devam ©dip, bizi bugünlere getirdi. Kan-
dıra'dam sonra Konya'ya baskın düzen
lendiği yolundaki haberleri, Munzur Da
ğının sarp yamaçlarını kendilerine üs se
çen militanların gazetecilere poz verip, 
beyanatta bulunmalarını, eylemleri kendi
lerinin planladıklarımı ve artık şehir ge-
rllailığına başladıklarını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimin siz mümtaz üyeleri ni
çin gazetelerden öğrensin?.. Ülkede fev
kalade önemlü olaylar olacak, buma pa
ralel öhlemıler alınacak, millî iradenin tem
silcilerine bilgi verilmeyecek!.. Bu mudur 
sizin hür ve demokrat anlayışınız? Siz 
böyle yaptıkça, mesele talihsiz yöntemıler-
le bu kürsüye getirilip, yara kanatılmaya 
çalışılır. 

ISayın milletvekilleri, güneydoğu me-
selesıimıi tartışmak başka şeydir, o bölge
deki masum vatandaşlarımızı savunmak 
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başka şeydir, azınlık milletten bahsetmek 
de daha başka bir şeydir; Türkiye'yi bö
lüp parçalamak isteyen kökü dışarıdaki 
zihniyete, bizim, istemeden de yardımcı 
olmamız başka şeydir, Ancak, meselenin 
özüne, devlete, devletin bölünmez bütün
lüğüne zarar vermeden linmek gerekir. 

Türkiye'de, İstanbul'daki bazı azın
lıkları kapsayan ve Lozan'da yer alan
lar dışında azınlık yoktur. Onun liçin, Sa
yın Başkanım, müsamahanıza sığınarak, 
geçenlerde bu kürsüden yapılan talihsiz 
beyanı kınamak istiyorum. Biz, millî ira
denin üstünlüğünü, kürsü özgünlüğünü hep 
savunageknişizdir; ama, misakımillî sınır
ları içinde yaşayan Türk Milletinin bü
tünlüğüne hançer saplamayı tasvip et
mek de mümkün değildir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz, etnik yapı, mezhep, bölge farkı 
gözetmeden, devlete sadık herkesi, ayırım 
yapmadan aynı şefkatle kucaklayan bir 
misyondan, bir milîîyetçiLik anlayışından 
geliyoruz. Onun için, hadiseleri saptırma
dan burada tartışalım diyoruz. Büyük şe
hirlerde gerilla savaşı kararı alan, kırsal 
alanda müşterek eyleme geçen ve -adını, 
istediğiniz kadar koymaya çalışın- «eşki-
ya» diye adlandırdığınız teröristlerin, ge
rilla taktiği kullandığını! ve eylemlerini 
buna göre yaptığını artık kabul edelim. 

Sayın milletvekillileri, teşhisi itam koya
rak, önlemlerini de oma göre alırız ve dev
letine sadık masum vatandaşlara uygu
lanan korkulu siyasetten de vazgeçilmiş 
olur. Türkiye Cumhuriyetinin, hadiseye 
hem bilimsel, hem de sosyoekonomik yak
laşması gerekiyor; karşı tez oluşturmak 
gerekiyor. Sindiren, korkutan devlet po
litikası ile bir yere varamayız; varabil
diğimiz nokta dıa, işte ancak bugünkü 
nokta olur. 
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Sayın milletvekilleri, sekiz sene evvel 
doğuda toplanan silahlardan sonra, ye
niden, halika, «Elindeki silaha vesika ve
rilecek» diye silah dağıtılıyor; zorla, ko
ruculuk müessesesi yerleştirilmeye çalışılı
yor. Aşiretleri birbirine düşüren böyle bir 
politika ile işin içlinden çıkamazsınız, çıkıl
maz da... «Çağ atladık» diyorsunuz, ça
ğın gerisinde kalan yöntemler uyguluyor
sunuz. Böyle cumhuriyet politikası ola
maz. 

Sayın milletvekilleri, bu gelişmeler, 
devletin kalıcı politikaları olmadığını gös
termektedir. Böylesine önemli bir mese
lede Cumhuriyetin kalıcı bir politikası ol
ması gerekir. Bu olaylar, laik devlet an
layışı içinde çözülmesi gereken olaylardır, 
Cumhuriyet vatandaşının haysiyetiyle oy
nanmaması gerekir. Devlet terörüyle (dev
let korkusuyla) eşkiya terörü arasında kal
mış, devletine bağlı masum vatandaşları
mız daha fazla sıkıntıya sokulmamalıdır. 
İstihbaratın akıcılığı, devletin burada uy
guladığı baskı sonucunda durmuştur. Şef
katli devlet imajı giderek yok olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, sü
reniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

İstihbarat noksanlığı neticesi, başlanan 
noktaya gelinmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, geçen
lerde Kandıra'da bir alayın silah deposu
nun soyulduktan sonra gazetecilerin kaçı
rılmasını, İstanbul'da güvenlik kuvvetle
riyle çatışma neticesi bir polisin şehit ol
masını, daha sonra da eczane soyan ve 
bir şoförü yaralayarak ortadan kaybolan 
teröristlerin eylemlerini müteakip, büyük 
bir gazetenin muhabirlerinin, ellerine si
lah alıp, İstanbul'u bir baştan bir başa 
dolarlıklarını, herhalde sizler de okumuş 
olacaksınız. Dört saat süren bu deneyi-
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mim sonumda, güvenlik kuvvetlerimin gü
venlik zaafı içinde olduklarımı, Güneş Ga
zetesi muhabirleri resimli olarak tespit et
mişlerdir. 

Şimdi siz, «Anarşistler yakalandı, da
ha ne istiyorsunuz?» diyeceksiniz; bu da 
doğrudur. Bu vesileyle güvenlik kuvvet
lerine şükranlarımı sunarım; ama, polis, 
terörist kovalarken, başka olaylaırdıa da 
takipçi ve hassas olmalıdır. îşi tek de
ğildir, genel asayişten sorumludur. 

Sayım milletvekilleri, Güneş Gazetesi 
muhabirlerinin eylemlerimden sonra, bir 
tek kişi çıkıp da, «Ne oluyor?» dememiş. 
İşte bu zaaf neticesi, bir müddettir şoför 
esnafına dadanan katil ve soyguncular, 
büyük şehirlerde kol gezmektedir; bunlar 
yakalamamamafctadır. Demek ki, sadece 
kanun çıkarmakla, cezaları ve yetkileri 
artırmakla netice alınmıyor; netice 'alabil
mek liçin teşhis şarttır. 

Sayın milletvekilleri, «Anarşi, siyasal 
partilerim çekişmesidir» diye sekiz sene 
evvel' komutan teşhis ve ona göre tedbir 
«alınamaması, yılların harcandığını bizlere 
göstermektedir. Terörüm, başka boyutlar 
içimde geliştiğini göremedik ve şimdi 'kar
şımızda dev boyutlarıyla durmaktadır. Bü
tün bu hatalara ekonomik darboğazı da 
eklersek, geleceğin, bugünkü şartlarıyla 
hiç de İç açıcı olmadığını görürüz. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, sü
reniz döldü, lütfen toparlayın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Sayın Başkam, bir cümle 
kaldı, müsaade ederseniz tamamlayayım. 

Ekonomik sıkıntı açlığa dönüştüğünde, 
kurutamadığımız bataklık içinde anarşi 
başka türlü yeşerecektir. 

Sayım Başkam, sayın milletvekilleri; 
huzurlarınızda, cumhuriyet hükümetime 
sesleniyorum : Geliniz, teşhisi ve tedbir
leri müşterek mutabakatta arayalım; geli

niz, milî mutabakat isteyen meseleleri bu
rada, bu yüce çatı altımda, milî iradenin 
kürsüsünde tartışalım; geliniz, benzeri 
olayların tekerrür etmemesi için, asgarî 
müştereklerde, milî meselelerde anlaşa
lım, tedbir alalım diyerek, Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

İçişleri Bakam, cevap vermek üzere 
söz istemişlerdir; buyurum Sayım Bakam. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ ^Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Sök-
menoğkı'nuın gündem dışı yaptığı ko
nuşmanın bazı bölümlerine yürekten ka
tıldığımı ive teşekkür ettiğimi belirterek 
sözlerime başlamak [istiyorum. 

Sayın Sökmenoğlu, geçen haftalar 
içerisinde ıbu kürsüde yapılan1 talihsiz 
bazı konuşmalara atufta; bulunarak, '«tas-* 
vüp etmediklerimi ve kınadıklarını» (bil
dirdiler; bütün iglönlümce kaülııyorum ive 
kendilerini kutluyorum. Ayrıca, Sayın 
Sökmenoğlu'num, bundan önceki dönem
de de 'bu tür konuları ıbu Meclis Kür
süsüne çok ışık getirdiğini ve her getiriş-* 
te de kendisine ilgili bakamlar tarafım
dan doyurucu cevaplar 'verildiğini de, bir 
kere daha - altını çizerek - Yüce Mec
lise bildirmek isterim. 

ISayın milletvekilleri, hepimizin •bildiği 
gibi, 119817 Temmuz ayından bu yama, 
Olağanüstü Ha! Bölge Valiliği uygulama
ları içerisinde «ve Ibu bölgedeki güvenlik 
güderimizin' aldıkları etkin önlemlerle, 
bölücü terörist eylemlerde azalma gö-< 
rülmektedir. (Bu bölgemizde faaliyet gösn 
teren teröristler, bu durumda, güvenlik 
güçlerinin dikkatlerimi başka yönlere: 
çekmek gayesiyle, diğer yerleşim bölge
lerimde faaliyet göstermek gibi bir gay-
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retin içine girmişlerdir. OBoı faaliyetleri, 
ıisti!h!barat birimlerimizce anında tespit 
edilip, değerlendirilmiştir. Nitekim, bu 
değerlendirmeler sonucunda, Kandıra ola
yını gerçekleştireni grubun hemen hemen 
tamamı ele geçirilmiştir. Eığer, istihbara
tımız yetersiz olsaydı, ibu olayı gerçek
leştiren ıkişileri ele geçirmemiz müm
kün olamazdı. Ayrıca bu kişiler hakkım>-
da da gerekli kanunî muamelelere baş
lanmış, ilgili makamlara teslim edilmiş
lerdir. Dolaylısıyla, söylemek isterim ki, 
gerek bu konuda, gerekse diğer bütün 
konularda, polisimiz, [kendisine, (kendi 
üzerine düşen görevi bihakkın, hatta 
zaman zaman camı pahasına yerine ge
tirmekte (ve bunda fevkalade başarılı ol
maktadır. 

(Ayrıca, Sayın Sökmenoğlu'na, ıbu kür-
ısüden polisimize yaptığı teşekkür içtin1, 
'ben de kendilerine katıldığımı ifade 
ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum., 

IBitgi verip vermeme konusuna ge
lince: Sayın Sölkmenoğlu hatırlayacak
lar, geçen hafta da yine bu kürsüde gün
dem dışı bir Ikonuşmaya cevap verir
ken, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğimiz 
sınırları içerisinde cereyan eden olaylar
la; ilgili çök geniş (detaya inen rakam
larla) bilgi vermiştim. Ya o toplantıda 
Mecliste değindiniz yahut da o zabıtları 
okuma fırsatınız olmadı. Eğer bir göz 
atma imkânınız olursa, bilgi vermeme 
gibi bir tutum içerisinde olmadığımızı, 
altesine, olayları, detayına inecek (kadar 
bu Yüce Meclise arz etmeyi kendimize 
bir yol olarak seçtiğimizi göreceğinizi 
ifade etmek istiyorum. 

(Ayrıca, değindikleri, silah ruhsatia-
rıyla ilgili konuya, ısayın milletvekilimiz 
grubuna mensup Sayın Abdurrezalk Cey-
tlan'ın soru önergesine cevap verirlken 
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değineceğim için, burada, vaktinizi fazla 
almaik istemiyorum. 

iGelelim, bir gazetemizde bir senaryo 
şeklinde ortaya konulan ve (İstanbul'da 
güvenlik ve asayiş önlemlerinin yetersiz
liğini kanıtlamak: şekillinde de kamuoyuna 
takdim edilen olayla ilgili değerlendirme
lerimize: O haberi okuduğumda, derhal, 
emniyet güçleriyle ilgili tahkikatı yap
tırdım. Arkadaşlarımızın' olaydan haberi 
vardır; ama, bu tür olayları her zaman 
sergilemek mümkündür. Kimsenin gör
meyeceği karanlık bir köşede elinize 
oyuncak bir tabanca ahır, gece bir fo
toğraf çektirirsiniz ve ertesi günü de 
bumu basarsınız. Bunu her zamam yap
mak mümkün. Önemli, olan, bizim istan
bul gibi büyük bir ilimizde, diğer büyük 
illerimizde ve memleketimizin her kö
şesinde, güvenlik güllerimizin, etkin 
faaliyet sürdürüp sürdürmemeleridir. Bu 
(konuda kendimize güveniyoruz ve etkin 
faaliyet sürdürdüklerini de biliyoruz. Bu
nunla iligilıi en önemli kanıt da, son 'Kan
dıra olayıdır. Kandıra olayında, eğer 
söylendiği gibi istihbarat faaliyetimiz iyi 
olmasaydı, güvenlik güçlerimiz üzerle
rine düşen görevleri yapmasaydı, hele 
hele İstanbul gibi bir yerde bu görevi 
layıkıyla yerine getirmeselerdi, bu terö
ristleri yakalamamız mümkün, değildi 
Sayın Sötemenıoğlu. 

IO bakımdan, bu tür senaryolarla or
taya konan olaylarla daha fazla meşgul 
olmamamızı, Yüce Meclisi de bunlarla 
fazla meşgul etmenin doğru olmadığımı 
ve güvenlik güçlerimizin görevlerinıi bi
hakkın yerine getirdiğini bir kere da
ha ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. <]ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Cezayir'e gidecek olan Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/427) 

BAŞKANİ — Başkanlığın Gene* Ku
rula • sunuşları vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
/Başkanlığımla 

Türkiye - Cezayir (Karma Ekonomik 
Kom'isycmu V. Dönem, toplantısına ka
tılmak üzere, ;29 Ocak 19İ8I8 tarihinde Ce
zayir'e giıdeoök olan Devlet Bakamı Kâ
zım Oksay'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakamı Veysel Ata
soy'un vekillik ötmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgililerinize isunarım. 

IKenanı Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞIKAIN — Bilgilerimize sunulmuş-* 
tur. 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarım-
cıoğlu'nun Adalet Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/16) 

BAIŞIKAN — Komisyondan listifa 
önergesi vardır, okutup bilgilerimize su
nacağım. 

Türkiye Büyük IM'ilılet Meclisi 
Başkanlığına1 

Adallet Komisyonu üyeliğinden isti
fa ediyorum. Gereğini arz edeniim. 

'Faik Tarımcıoğlu 
Oftiiblıiıs 

IBAİŞKAN — Bilgierıinize sunulmuş -
tur. 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında 27.9.1984 Tarihli 
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ve 3046 Sayılı Kanunun Bîr Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
nın yeniden incelenmek üzere geri gön
derilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(1/375,3/426) 

IBAŞJKAN — Başbakanlığın, İçtüzü
ğün 76 ncı maddesine göre verilirmiş bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

îliği : İ L İ ,1988 ıtarimli ve 07/101-
2121/01086 sayılı- yazınız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığı
nıza sunlan «Bakanlıklarım Kuruluş ve 
Görev Esasları Hakkında 27.9.1984 Ta 
rvh'lü ve 3046 Sayılı Kanunun uıır Mad
desinin Değjştıiriılimesine Daiır Kanun Ta
sarısı» nın yeniden (incelenmek üzere İç
tüzüğün 76 ncıı maddesine göre geril 
gönderilmesini arz ederim. 

Kaya Erdem 
Başbakan Vekil 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonun
da bulunan dosya Hükümete geril vetri-
mişfciır efendim. 

4. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın (6/1) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (4/15) 

BAŞKAN —• Bir sözlü sorunun geri 
alınmasına dair önerge vardır, okutuyo
rum!: 

Türlkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

IDaha ödce Başkanlığınıza sunduğum 
«jErzurum Askerî Cezaevindeki işkence 
ve insanî olmayan uygulamalar» konulu 
sözlü soru önergemi, gördüğüm ihtiyaç 
üzerine geri alıyorum.; 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Malhhıut Al in ak 

Kars 
BAŞKAN — Soru önergesi ged veril

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
BAŞKAN — Gündemin «Genel Gö

rüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörülmeler» 'kısmına geçiyoruz. 

Dün!kü birleşimde, 1 inci sıradaki genel 
görüşmenin öngörüşmesinin, malumlarınız 
olduğu üzere, 2 Şubat 1988 Salı günü ya
pılmasına dair karar alınmıştır. 

2. — Adana Milletvekili M. Selahat-
tin Kılıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Projesinin halka maledilmesi, 
hızlandırılması ve projedeki tesisler ara
sında uyum sağlanabilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1) 

'BAŞKAN — 2 nci sıradaki Adana 
Milldtvekili Selalhattin Kılıç ve 11 arka
daşının, Güneydoğu Anadolu Projesinin 
(halka maledilmesi, hızlaridırılması ve pro
jedeki tesisler arasında uyum sağlanaibil-
mesii için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörülmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) ile ilgili olarak Meclis araştırması 
açılması için gereğinin yapılmasını müsaa
delerinize arz ekleriz. 

Saygılarımızla. 
M. Selahattin Kılıç 

Adana 
ve arkadaşları 

Gerekçe: 
Güneydoğu Anadolu Projesi, Türki

ye'nin elinde bulunan en büyük proje
dir ve dünyanın saydı projelerindendir. 
Proje, Fırat ve Dicle nehirleri havzaların
da mevcut olan tabiî imkânların ve kay
nakların geliştirilerek, milletimizin refah 
ve saadetinin emrine sokulmasının bir 
başka adıdır. Hedef, ülkenin topyekûn 
kalkınmasına, zenginleşmesine, imar ve 
İnşasına katkıda bulunmaktır. 

Proje, sadece enerji ve sulama pro
jesi değildir, bir entegre projedir. Sadece 
su, enerji ve toprak kaynaklarının geliş
tirilmesi için bugünkü fiyatlarla 20 tril
yon TL'sı yatırım yapılması lazımdır; 
bunun önemli bir kısmı dış para olacak
tır. Yine, bugünkü fiyatlarla projenin 
sağlayacağı yıllık gelir 3,4 trilyon Tî/sı 
civarında olacaktır. 

30 yılda geliştirilmesi planlanan bu 
projeye Fırat Nehri üzerinde Keban 
Barajı inşası ile başlanmıştır. Keban Ba
rajı yılda 6 milyar Kw/Saat elektrik üret
mek üzere, 1 miryon 300 bin Kw/Saat 
kapasite ile kurulmuştur. 12 Haziran 1966' 
!da fiilen inşaata başlanmış, 1974 yılında 
ikmal edilerek hizmete girmiştir. 

Atatürk Barajı'n'dan su alarak Urfa 
ve Mardin ovalarında 5 milyon dönüm 
araziyi sulayacak olan 'Urfa Tünelinin 
inşaatına 3 Nisan 1977 tarihinde fiilen 
'başlanmıştır; tünel inşa halindedir. 

Atatürk Barajı gölünden su alacak 
olan Urfa Tünelinin tamamlanması ild 
birlikte 5 milyon dönüm arazi sulayacak 
şebekenin hazır olması lazımdır. Aksi 
halde yatırım atıl kalır. 

Burada en önemli mesele üretilecek 
elektriği nakledecek yüksek gerilim hava 
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hatları ile çıkacak suyu kullanacak sula
ma şebekelerinin zamanında hazır olma
sıdır. Aksi halde umulan fayda sağlanmış 
olmaz. 

Projenin gerçekleşmesi için ulaşım ve 
haberleşme gereklidir. 

Ulaşım, karayolu, demiryolu ve ha
vayolu demektir. Bölgede Gaziantep ve 
Diyarbakır'da iki hava meydanı vardır. 
Bu meydanlar Şanlıurfa'ya 180'er kilo
metre mesafededir. Şanlıurfa'da bir ha
va meydanı yapılması şarttır. Şanlıurfa 
hava meydanı uluslararası hava limanı 
şeklinde yapılmalıdır. 1979 ve 1980 prog
ramlarında yer almış olup, 1980'de iha
leye çıkarıldığı halde mukaveleye bağla
namayan Şanlıurfa hava meydanı inşaatı 
daha bugünden 8 yıl gecikmiş bulunu
yor. 

Mardin'de de ayn bir hava meydanına 
ihtiyaç vardır. 

Yollaiır bu projenin yükünü kaldırmaz. 
İskenderun ve Mersin limanlarına bölge
nin daha iyi yollarla bağlanması lazım
dır. Ayrıca, Trabzon ve Samsun limanla
rına da bağlamak gerekir, iskenderun, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Kızıltepe, Cizre, 
Şırnak, Uludere, Hakkâri ve Bsendere 
yolunun ikmali gerekir. 

'Sanayileşme i 
'Maden tesisleri, çimento, gübre, şe

ker fabrikaları ve ziraî ürün işleyen fab
rikalar yapılmalıdır. 

Üretimle birlikte depolama ve pazar
lama ilişkileri planlanmalıdır. 

Bölgede yeni yerleşim merkezlerine 
de ihtiyaç vardır. Gerek mevcut şehir ve 
kasabaların, gerekse yeni yerleşim mer
kezlerinin planlanması gerekir. 

Bölgede çok geniş b'ir ormanlaştırma 
programı süratle tatbik olunmalıdır. 

İBölgede kalkınmışlığın ve medeniye
tin gereği olan sosyal ve kültürel mües
seseler kurulmalıdır. 

27 . 1 . 1988 0 : 1 

'Bunların hepsini birden yapmak bizi 
entegre proje kavramına götürür. Türki
ye bunların hepsini birden yapmaya ve 
kısa zamanda yapmaya mecburdur. 
Ahenkli ve sıralı bir şekilde yapmaya 
meaburldur. Projenin -bütünü ile ikmali 
tatbiki çök kısa zamanda müimküh ola
maz. Ama 30 senede gerçekîeştMlmeye 
dönük projenin 50 seneye uzaması gilbi 
bir durumla karşı karşıya bulunmaktadır. 
Her tamamlanan ünite mutlaka fonksi
yon ifa etmelidir. 

Ancak, bugün projenin genel gecik
mesine ilâveten, birbirini tamamlayan 
ünitelerin isşasında dengesizlikler de var
dır. 

Bu büyük entegre projenin hızlandı
rılması, tesisler ve kurumlar arasında 
uyumlu bir çalışmanın sağlanması zaru
ridir. Keza büyük projeler için kamuoyu 
desteğinin sağlanması başarı için gerek-
İdir ve halita kişilerin ve iktidarların de
ğişmesine karşı da bir nevi garantidir. 

Bu itibarla, projenin halka malolma-
sı, hızlandırılması ve uyumun sağlanma
sı için Yüce Meclisimizin yapacağı araş
tırmanın büyük faydalar ve katkılar sağ
layacağından eminiz. Araştırma açılması 
isteğimizin kabulünü Yüce Heyetinizden 
istirham eder, saygılarımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğümüzün 
İlgili hükümleri gereğince, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına 
ve Önergedeki birinci İmza sahibine veya 
onun tensip edeceği bir diğer imza sahi
bine Söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve grup
lar için 20'şer dakika, imza sahibi ya 
da temsil edeceği kişi için 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Sayın Safa Giray; buyurun efen
dim. 
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'BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (fetaribul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gü
neydoğu Anadolu Projesiyle ilgii olarak 
Meclîs araştırması açıüması önergesi se-
ibeb'İyle Hükümetimiz adına görüş bildir
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le saygılarımı! sunarım. 

Ayrıca, Türkîyemizin kalkınmasında 
Önemli bir yeri olan ve Birinci Özal Hü
kümetinden beri hükümet programları-
ınızda önemle yer alan Güneydoğu Anado
lu'nun kalkındırıtaıası konusunda kamu
oyumuza açıklamalar yapmak fırsatım 
sağlamış olmalarından dolayı, önergeyi 
veren sayın milletvekillerine de teşekkür
lerimi buraidan ifade ötmek Myoruim. Bu 
ifademin, Meclis araştırması yapılmasını 
gerekli gördüğümüz anlamında alınma
ması gerektiğini de ayrıca belirtmek iste
rim* 

Saiyra milletvekilleri, Güneydoğu Ana
ldolu Projesi nedir; çerçevesi nedir, ne 
olmalıdır? Bakınız, aslında bu proje, ön
celleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresinde, 
Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelinin 
kullanılmasına yönelik etütlerle ele alı
nırken, bir yandan da DSİ tarafından 
Fırat ve Dicle nehirlerinin su ve toprak 
potansiyellinin amenajman etütleri şekllin-
Ide ele alınıp, geliştirilmeye başlanmıştı. 
Bu, 1940lara kadar gider; 1950lerde bi
raz daha hızlanmaya başlar; bilahara bu 
İki havzada mevcut hidroelektrik enerji 
ve sulanabilir arazi ve tarım potansiyel
leri ortaya çıktıkça, üş, bu iki idarenin 
ilgi sahalarının dışına doğru taşmaya baş
lamıştır ve zaman içerisinde, daha ziyade 
düşünceler seviyesinde kalmış - çünkü or-
Dada yazılmış bir plan yoktu - ve niha
yet bugünkü anlayış çerçevesine kadar 
gelinmiştir, Yani, Devlet Su İsterinde, ön
celden, klasik olarak, çeşitli nehir havza

larının amenajman, etütleri ve amenaj
man planlamaları şeklinde beliren bu du
rum, diğer nehirlerdeki etütler sonunda, 
olaıym büyüklüğünü ve bu olayın Türk 
ekonomisi içerisindeki eskilerini, yerini, 
göreceği fonksiyonlar karşısında toplu bir 
planlamaya doğru gitme ihtiyacını ortaya 
çıkarmış ve gene önergede de ifade edil
diği gibi, bir «Entegre proje» kavramı ge
tirilmeye başlanmıştır. Böylece, bir topye-
kûn bölge gelişmesinin, master plan se
viyesinde - ve kısım kısım detaylara ine
rek - geniş bir entegre projesi ortaya çık
maya başlamıştır. 

HükÜmetmıiz, enerji ve sulama ağır
lıklı bu projenin büyüklüğü ve ekonomi^ 
ye katkılarını düşünerek, Devlet Planla
ma Teşkilatı içerisinde «Müsteşarlık Araş
tırma Grubu» diye, sırf bu maksada yö
nelik bir grup kurarak, 1986 yılı sonla
rında konuya o çerçevede daha yakın 
bakılmasını sağlamıştır. Bugün, gerek 
Ahkara^da Devlet Planlama Teşkilatının 
içinde, gerekse aynı gruba bağlı olarak 
Şanlıurfa merkezinde faaliyet göstermek
te olan bu birim, 1987 yılı içerisinde, hız
lı bir program dahilinde çalışmaya başla
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, vaktimiz kâfi 
gelmeyeceği için, Devlet Planlama Teş
kilatında kurulan bu birimin şu anda han
gi konuları ele almış olduğunu kısa baş
lıklar halinde arz etmek istiyorum. 

©ir kere, ana plan ve ana başlık ola
rak * 

Bölgesel Çalışma, 
Master Plan, 
İktisadî Kalkınma Kuruluşu, 
Üstîhdataı Geliştirme Programı, 
Eğitim Programı, 
Şanlıurfa Stol Tipi Havaalanı, 
Güneydoğu Anadolu. Projesinin Tanı

tım Faaliyetleri, 
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Kırsal Çalışmalar (Güneydoğu Ana
dolu Projesi kapsamırtda yürütülen kırsal 
çalışmalar arasında İse; Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araş
tırma ve Geliştirme Paketi vardır), 

Tarımsal Pazarlama ve Ürün Deseni 
Çalışması, 

Güneydoğu Anadolu Uygulamalı Ta
rımsal Araş'tırmia ve Eğitim Merkezi, 

Arazi Toplulaştırma ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüğü Bilgisayar Pro
jesi, 

Arazfi Toplulaştırma Personeli Eğitim 
Projesi, 

Ipekböcekçiliğinin Geliştirilmesi, 
Tarını Arazilerini Geliştirme Kurum

lan Sistem ve Model Araştırması, 
Kırsal Yerleşimin Düzenlenmesi, 
Gaziantep Kent ve Sanayi Atık Sula

rının Tarım Alanlarında Ortaya Çıkardığı 
Kirlenme Probleminin ve Çözüm Yola
rının Araştırılması, 

Kırsal Konutlara Toplu Konut Kre
disi Verilmesi Projesi, 

Şanlıurfa Gecekbnldu Islah, Yasallaş-
tırma, Altyapı Projelendirilmesi, 

Şanlıurfa Yeni Gelişme Alanları Plan
laması ve Altyapı Projelendirilmesii, 

Diyarbakır Gecekondu İslah, Yasal-
Iaştırma, Altyapı Projelendirilmesi, 

fBatöman Kentsel Gelişme PUanlalması 
ve Altyapı Sistemleri Projelendirilbıelsi, 

'Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman Be
lediyeleri Malî, Yönetim, Eğitim ve Reor-
ganizasyon Sistemleri. 

'Bunun dışında, ayrıca opsiyonel çalış
malar vardır. Bunların arasında, Atatürk 
Barajı tesislerinin yeni kent olarak kulla-
niması konusu işlenmektedir; Batman Or
ganize Besicilik Tesisinin ve enteıgre et 
sanayiinin geliştirilmesi vardır. 

Devlet Planlama Teşkilatında, 1986 
yılı sonlarımda kurulmuş olan müsteşarlık 

araştırma grubunun, 1987 yılında el at
tığı ve başlattığı projelerin sadece başlık
larını sizlere arz ettim. 

Devlet Planlama Teşkilatı dışında, di
ğer idareler tarafından da yıllardan beri 
bu bölgeyle ilgili olarak -belki entegras
yon kavramı içellisinde olmadan; fakat, 
bu konunun Türkiye için önemini müd
rik olarak- bütün idarelerce çeşitli sevi
yelerde çalışmalar yapılagelmiştir; bunla
rın başında, tabiatıyla, Devlet Su işleri 
ve Elektrik İşleri Etüt idaresi gelir. 

Devlet Su işlerinin yapmakta olduğu 
faaliyeti kısaca özetlersek : Güneydoğu 
Anadolu Projesi kapsamındaki, yani, Dic
le ve Fırat nehirleri üzerindeki 13 adet 
projenin gerçekleştiriılm esiyle, bölgede 
yaklaşık 1 milyon 700 bin hektar arazi, 
sulu tarıma açılacak ve yılda ortalama 24 
milyar kilovat enerji üretilecektir bu
nun da en büyük bolümü Fırat nehri üze
rindedir. Sulama öncesinde 27,5 milyar 
kilovat olan enerji potansiyeli, sulama
larla 22 milyar kilovat kadar da düşmüş 
olacaktır. 

Projenin 1987 yılı değerleriyle toplam 
yatırım bedeli 12,7 trilyon ılira olarak he
saplanmaktadır. Bu, gayet tabiî, 13 pro
jenin bedellidir. Bu bedele inşaat, elektro-
mökanik teçhizat, proje kontrolörlük ve 
kamulaştırma bedelleri dahildir. 

Bugüne kadar, GAP sulamalarının 225 
hin hektarlık alanı ihale edilmiş ve inşa 
halinde bulunmaktadır. Bu, toplam 1 
milyon 700 bin hektarın yüzde 13,3'ünü 
teşkil eder. Yüzde 30'a tekabül eden 514 
bin hektarlık bölüm için fizibilite ve ke
sin proje yapılmıştır. Yüzde 56,4'ünün ise 
henüz istikşaf ve master planları mevcut
tur; daha ileri detayda projeleri şu an
da hazır değildir. 

Enerji projelerinde ise, bugüne kadar, 
GAP'taki enerji potansiyelinıin yüzde 63' 

— 616 — 



T. B. M. M. B: 14 27 . 1 . 1988 O : 1 

ünün (yani 17,3 milyar kilovattık bölü
münün) inşaatına başlanmış, kısmen biti
rilmiş ve hizmete alınmıştır. Yüzde 30,5'i 
fizibilite ve kesin proje durumunda, yüz
de 6,5'i de henüz istikşaf raporu duru
mundadır. 

GAP sulamalarının tümünün gerçek
leşmesiyle, rnii'lî ekonomiye yılda 770 
milyar Türk Liralık bir katkı sağlanaca
ğı hesaplanmaktadır. Enerji faydası ise, 
takriben 1,2 trilyon lira mertebesindedir. 
Yani, enerji ve sulama projelerinin ta
mamlanmasından sonra bunların millî 
ekonomiye katkısı 2 trilyon lira civarın
da olacaktır. Tabiatıyla, bölgede meyda
na gelecek zincirleme büyük gelişmenin 
sonucunda, çeşitli sanayi ve hizmet sek
törlerinin gelişmesiyle, burada çok büyük 
millî gelir artışları beklememiz gayet ta
biîdir. 

Bu projelerin yapımıyla ilgili bir mik
tar bilgi vermemde fayda var. 

Keban Barajı yapımına 1966 ydının 
haziran ayında yer teslim edilerek baş
lanmış ve 1974'de inşaatı tamamlanmıştır. 
1974'ün ağustos ayında birinci ünite, 1975' 
in şubat ayında ikinci ünite, 1975'in eylül 
ayında üçüncü ünite ve 1975'in aralık 
ayında dördüncü ünite olmak üzere, 1975 
yılı sonunda dört ünitesi de konmuş ve 
böylece 1975 yılı sonundan itibaren 620 
megavatlık üretim yapabilmiştir. 

Diğer ünitelerin yapımına gelince : 
Beşinci ünitesi 1981 yılında, altıncı üni
tesi Şubat 1982'de, yedinci ünitesi Mayıs 
1982'de, sekizinci ünitesi de Ağustos 1982' 
de konmuştur. Keban Barajının bu top
lam kurulu güçle, (1 330 megavat kurulu 
güçle) 1974 yılından beri yaptığı üretim 
69,5 milyar kilovattır. 

Karakaya Barajı : 1976 yılında teme
li atılarak inşaatına başlanmıştır. 1976 yı
lından başlayıp, inşaatın bitirildiği ve bi

rinci ünitesinin işletmeye açıldığı 1987'nin 
mart ayına kadar Karakaya Barajında şu
nu görüyoruz : 1976'dan 1983 yılının so
nuna kadar Karakaya Barajı ve Hidro
elektrik Santralının inşaatında gerçekleş
me yüzde 19 olup, bunun yıllara dağılan 
parasal değerleri vardır. 1984, 1985, 1986 
ve 1987 yıllarında, bakiye yüzde 81 ta
mamlanmıştır. Aslında, takriben yüzde ya
rım kadarı da bu sene tamamlanacaktır. 

Karakaya Barajına Mart 1987'de bi
rinci ünite, Temmuz 1987'de ikinci ünite 
ve Kasım 1987'de de üçüncü ünite ol
mak üzere 900 megavat takatli 3 ünite 
konmuş ve 1987 yılı içerisinde takriben 
3,5 milyar kilovat enerji üretilmiştir. Mıart 
1988'de dördüncü ünitesi de devreye gir
diği zaman, -ki geri kalan iki ünite de 
dörder ay arayla 1988 yılı içerisinde ta
mamlanmış ve yerine konmuş olacak- Ka
rakaya Barajının' tüm enerjisini alacak 
kadar kurulu güce sahip olacaktır. Onun 
için, 1988 yıllında, Karakaya Barajının 7,5 
milyar kilovat mertebesinde enerji ürete
ceğini hesaplamaktayız. 

Karakaya Barajının hızlı bitirilmesıi 
için birtakım gayretler sarf edilmiştir. 
Kamu Ortaklığı Fonundan bütçeye ilave 
olarak finansman sağlanmak suretiyle, 
müteahhitleriyle anlaşma yapılarak, bi
rinci ünite, mukaveledeki tamamlanma sü
resinden altı ay önce tamamlanarak 6 
Mart 1987 günü devreye alınmış ve kaza
nılan bu altı ay içerisinde, aynı ünite, 
takriben 1 milyar 150 milyon kilovat ener
ji üreterek büyük bir katkıda bulunmuş 
olup, birinci üniteyi takip eden her ünite 
de aynı şekilde, mukavelesinde yazılı ta
mamlama süresinden altı ay önce bitiınil-
miştıir. Bu suretle, Kamu Ortaklığı Fo
nundan yaratılan finansman sayesinde al
tışar ay önceden devreye girerek, Karaka
ya Barajı, yıllık üretiminin yansı kadar, 
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yani aşağı yukarı 3,5 miyar kilovat kadar 
enerji, parasal değer olarak da 125 mil
yar Türk Lirası kadar katkı sağlamıştır. 

Kaırakaya Barajına Kamu Ortaklığı Fo
nundan verilmiş olan finansman miktar
ları cad fiyatlarla, 1985 yılında 39 miyar, 
1986 yılında 87,5 milyar, 1987 yılında 42,3 
milyar lira olup; 1987 fiyatlarıyla bunla
rın toplamı 221 milyar eder ve altı ay 
önceye almak suretiyle bu 221 milyarın 
125 milyarı geri alınmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin en 
önemli projelerinden olan Atatürk Bara
jı ve Hidroelektrik Santralına ve oradan 
da Urfia ili Harran Ovası ile Mardin İli 
Kızıltepe Ovasına kadar su verecek olan 
Urfa Tüneli konusuna geliyorum. 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Sant
ralına, 1987 yıllında, yine Kamu Ortaklı
ğı Fonundan büyük finansman katkısı 
verilmek suretiyle, -15 Temmuz 1987 ta
rihinde diye hatırlıyorum- derivasyon tü
nelleri tamamlanarak, nehir, yatağından 
çevrilmiş ve hızlı bir programla, bugün 
aşağı yukarı 38 milyon metreküplük dol
gu da bitirilmiş durumdadır. 60 milyon 
metreküp dolguya ulaştığımız zaman, su 
tutma seviyesine gelmiş olacağız; bu da 
inşaılkh 1988 yılının sonlarında gerçek
leşecek. Aşağı yukarı bu sene içerisıinde 
20-25 milyon metreküp civarında daha iş 
yapılması lazım- ki, bu 'kapasitede var
dır. Önemli olan, gayet tabiî, bunların 
finansmanıdır. Demin okunan önergede 
bu konuya işaret edilmektedir. Eğer bu 
projelerin finansmanı sağlanmazsa ya
rım kalır. 

Bu noktada şöyle bir mukayese yap
mak (istiyorum : 'Önergede, «Güneydoğu 
Anadolu Projesi içerisindeki hidroelektrik 
enerji, sulama ve toprak kaynaklarının ge
liştirilmesiyle ilgili projelerin maliyeti 20 
trilyon lira civarında olacaktır ve bunun 

30 yılda geliştirilmesi planlanmıştır.» de
nilmektedir. Bu ne demektir? 20 trilyon 
liralık bir işi otuz yılda gerçekleştirmek 
üzere planlaırsanız, bu işe yılda 660-670 
milyar lira mertebesinde para ayırmış ol
manız lazım. Eğer böyle bir planınız var
sa, ciddî ise, her yıl bu baraj için 660-670 
milyar lira para ayırıp bunu bitirmeniz 
lazım. 

Buna mukabil ne görüyoruz? Eğer 
bu otuz yıl, Keban Barajı inşaatının baş
ladığı 1966 yılından itibaren başlıyorsa, 
1966 yılından 1983 yılı sonuna kadar ne
ler yapılmış? 

lî. Keban Barajı yapılmış. Bugün-; 
Ikü rajkamlarla Keban Barajı aşağı yuka
rı 1 trilyonun altında (talkriiben 700 mil
yar lira mertebelerinde) (bir paraya mal 
olacak (barajdır ve güncel, carî fiyatlar
la ibu (barajların neye mal oldukları hu
susunda bigi de vardır. 

BAlŞKAN — Sayın! Balkan, süreniz 
tamamlanmıştır, lütfen toparlayınız efen
dim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (De
vamla) — Koca; Güneydoğu Anadoliı 
Projesini, eğer 'bu (kadar sürede 'konuşa
caksak, hilçbir ıhillgi arz edemeyiz. (DYP 
sıralarından «O halde araştırma açalım» 
sesleri) 

YAŞAR TOPÇU ı(]Sinöp) — Sayın 
Bakan, o halde, araştırma açalım. 

BAŞKAN — Hayır, proje mutlalka 
dev bir proje; ama, mümkünse toparla
manızı rica edeceğim. 

IBAYINDIRLİK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (De-. 
vamla) — Peki ©fendim, toparlıyorum. 

IŞunu söylemek istiyorum: Keban Ba
rajı 'bugün takriben 700 milyar lira mer
tebesinde bir 'bedele mal olur veya di
yelim iki' 1 trilyon/ liraya, mal olur. 
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2L, 1983 yılınım sonuna kadar Kara-
kaya Barajınım yüzde 19'u gerçekleştiril
miş; 1,2 trdlyonumı yüzde 2̂0*si takribenı 
250 milyar lira tutuyor diyelim; her 
iki baraj için harcananı para toplam 1,5 
trilyon İrayı bulmuyor ive ayrıca verdi" 
ğim bu global rakamlar içinde çok (kü
surat da var. Halbuki, böyle bir planlama 
yaptığımız zamanı 1,5 trilyonu ilki yılda; 
harcamanız lazım. Otuz yılın onyedi yılı 
gitmiş olup, eğer toplam yatırım 201 
trilyonsa, geri kalan onüç yılda 18,5 tril
yon 'harcamam lazım; yani, yılık rakam
dan kaç katına çıkarmamı lazım, bir dü
şünün! 

'Demek ki, öyle bir planlama yoktu; 
yani, Devlet Pla|nılaıma Teşkilatında, böy
le ıbir planlama yoktu. Devlet Su İşle
rinde ise Aşağı Fırat İProjesi, amenajrnanı 
olarak vardır; ama, ıböllge planlaması an
lamımda bir şey yoktur. 

Bakımız, çeşitli idarelerin - en büyüğü 
Devlet Su İsterinim olmak üzere - bu 
bölgeye giren alainılar içerisinde yaptığı 
yatırım toplamı, (sadece 1987 yılımda; tak
riben 14501 muMyar Türk lirasıdır. Bunla
rın ilere göre dağılım listesi de vardır. 
Yalnız Devlet Su İşlerimin yaftırımı 264 
rnıilyar liradır ve diğer idarelerle beraber 
450 milyara yakım yatırım yapılmıştır. 
Eğer bu projeler o denildiği şekilde planı-
ianıp yapılıyor olsaydı ve 1987 fiyatla
rıyla 660 milyar mertebesinde ödenek
ler konarak 'bu işler yürütülüyor olsay
dı, gerçekten, otuz senede bu iş biıtiriie-
bilirdü. Bu işi çok daha iyi planlamak ve 
entegre bir proje olarak buma bakmak 
lazım geldiği fikri, Hükümetimizi, Dev
let Planlama, Teşkilatında sırf bu iş için 
özel bir birim kurma noktasına, götür
müştür ve onum sonuçlan bu yıldan iti
baren) karşımıza çıkmaya başlayacaktır. 
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Karayollarının da (daha doğrusu ge
nel olarak ulaşım konuşunum) aynı seki
de ele alınması lazım gelir. Bugümı, ge
lişmiş ülkelerde kilometrekare başıma yol 
uzuniuklarıinıı gözden geçinirseniz, mesela 
bunun İtalya'da kilometrekareye bin 
metre olduğunu görürsünüz. tBu rakam 
Almanya'da kilometrekareye 1 900 met
re, İngiltere'de 1 50K) metredir. Aşağı 'yu
karı 74 bin kilometrekare olan bu böl
gemizde karayolu uzunluğumuz - köy 
yoları, il yolları ve orman yoları vesai
re dahil olmak üzere 34 bin küsur, 35 
bin kilometre mertebesindedir. Bunun 5 
bin kiometresi, Karayoları Genel Mü
dürlüğü ağı içerisinde olup, Kıöy Hizmet
leri Genel Müdürtüğümün! de 29 600 fci-ı 
lometrelik yolu vardır. Bunların asfalt 
olan bölümü, takriben 4 60(0 kilometre
dir. 74 bin kilometrekarelik bu alandaki 
34 -> 35 bin kilometre yolu eğer İtalya' 
mm gelişmişlik seviyesine getirmek isti
yorsak, bugün ilave olarak 40 bini kiloı 
metre daha, yol yapmamız lazım; bunum 
daı maliyeti 3,5 trilyon mertebesindedir. 
Aksi takdirde, toprağı, italya'nın işlediği 
seviyede işleyemezsiniz. Bunların da plan
laması lazım. 

İBakınız, bu bölgede 3 500 küsur koy 
vardır. Son dört semdik çalışma içerissimı-
de, bu bölgede ulaşılmasında, çok büyük 
zorluklar olan birkaç köy hariç, elektrik
siz köy kalmamıştır. Ayrıca, Siirt ve Hak
kâri divanında, kar yüzünden ulaşılma
yan birkaç köy dışımda şu anda zanne
diyorum telefonsuz köy de kalmamıştır. 

Bölgenin ulaştırma problemleri üzeri
me çok büyük bir hızla eğilimmiştir. Öner
gede, sadece İran'a bağlantı yapan Bsen-
dere yolumdan bahsedilmektedir. Hal
buki', şu anda; ele alınmış ve yürütülmek
te olan ana bağlantılar; - ((Psendere'ye 
kadar giden yol, ki bu yolun önıemü bir; 
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bölümü tamamdır, sadece Çukurca bö* 
lümüınde Hakkâri tarafında eksik olan 
ve emaneten yapılan bir 'kısmı vardır, 
Gürbulak bağlantısı, Bingöl Karlıova ve 
Erzurum üzerkıden Trabzon ve Tirebolu 
bağlantısı, Samisuıa bağlantısı, halen, 
ele alınmış, ceste ceste yapılmakta olan 
projelerdir. 

Tarsus - Gaziantep Otoyolu, Güney
doğu Anadolu Projesi bölgesini drene, 
edebilecek kapasiteli bir yol olarak baş
latılmış ve şuı anda Gaziantep'e kadar, 
verilmiştir. Gaziantep'ten Habur'a ka
dar olan ve IMa'yı, Diyarbakır'ı Mar
din'i de bu suretle Mersini, İskenderun 
ve Çukurova IBölgesime bağlayacak olan 
otoyol üzerinde de - kredi ve finansma-
mınım sağlanması dahil - ciddî çalışma
larımız vardır; inşallah yakında onu da 
başlatacağız. 

IBAIŞKAN — Sayın ©alkanım, affe-
derisıiınüz, sürenizi 110 dakika geçtiniz; 
lütfen toparlayınız efendim, 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN (BAKA
NI İSMAİL İSAFA GİRAY (Devamla) 
—• Efendim, 1979 yılında veya .19801 yı
lında ihaleye çikarılııp da, alıcı bulunıama-
yaını Urfa Havaalanı, bu anda STOL ha
vaalanı olarak igöz önüne ajlımam bir pro-
jemizdir. Bu proje, STOL olarak, şu an
da bitmesi çok yakın bir hale gölmiş-i 
ıtir. Yani, 19818 yılı içerisinde uçaklar 
linıiip kalkmaya başlayacaktır; ama, esas 
beynelmilel havaalanı Urfa ile Viranşe
hir arasında, mühtemelenı Tektek Dağ
ları bölgesinde, çok Idaha büyük bir 
havaalanı olarak, I1Û0 miyarlılk bir pro
je olarak DUHt tarafımdan etüt edil
mekte ve gerçekleştirilmek üzere Plan
lamamın ıgenel plaplaması içine sokul-' 
maktadır. 

IBir de şunu arz ed!i|p, konuşmamı bi
tirmek istiyorum Sayımı 'Başkanı; özür 
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dilerim, ayrıca müsamahanız İçin teşek
kür ediliyorum. 

(Haizine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
mın!, Güneydoğu Anadolu kapsamı içe
risindeki ıprojeler için, bilfiil yapılmış 
krödli anlaşmalarıyla ilgili, bana verdiği 
bilgileri arz ediyorum. 

Atatürk (Barajı ve Hidroelektrik Sant
ralı için sağlamamı kredileri: Santral dai
mi dektromekanik teçhizatı 16 Mart 
il 984 tarihinde Uniom iBank of Switzer-
land. Kreditanstalt für VViederaufbau 
arasımda ve bizimi Hazine arasında, top
lamı aşağı yukarı 5KK9 milyon küsur do
lar; ayrıca, 1985 Mart ayında inşaat 
makine teçhizatı Mamufacturers Hono-< 
ver Trust Comıpany'den İlli milyon kü
sur dolar; 6 Mayıs 198!5'te mühendislik 
ve müşavirlik işleri için İsviçre kredisi 
olarak 17,1 milyon küsur dolar; baraj in
şaatı ıbir yıl öne alma ve salt sahasu geniş
letme maksadıyla da 1987'min temmuz 
ayımda 164 milyon küsur dolar, ve 16 
Eylül !987'de 11,7 milyon küsur dolar 
olmak üzere, 1984 Martından 'bu yana -
yuvarlak hesap - toplam 666 milyon 
dolar kredi alınmıştır. 

iBatman İBarajı içim Avrupa iskân fo
numdan, Şubat 19'86'da, toplam 65 milyon 
^dolar kredi, anlaşma yapılarak alımmiŞ-
tn\, 

Keban Barajı içLı, en sonu 1979'da 
olmak üzere, 1963 yılından başlayarak 
- uzun bir (detayı var omun içimi oku
muyorum - 19'79'a kadar toplam '2D|8 
milyon dolar kredi alıınmıştır. 

Karakayaı İBarajı için 119'77'ınıin ekim 
ayından başlayarak 1987 Haziran ayına 
kadar toplam 709 milyonı dolar kredi 
alınmıştır. . 

Kralkızı İBarajı içim 1986 Eylül ayın
da 9 milyon dolar kredi ahnmıştıır. 
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ISayın İBaşkan, teşekkür ediyorum. Sa
yın 'Meclis üyelerıiınıe de saygılarımı su
nuyorum, özür dıiliyorum. 

Saygılar efendim. (ANAP sıralarından, 
«İBrajVo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Efendim, söz sırası SHP Grubu adına 
Sayın Hükmet Çetin'de. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİKMET ÇE
TİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, de
ğerli millet vekilleri; Doğru Yol Partisi 
Grubunun Meclis araştırması açılması 
amacıyla verdiği önerge üzerine söz almış 
bulunuyorum. Hepimizi Sosyaldemokrat. 
Halkçı Parti Grubu adına saygılarımla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli (arkadaşlarını, biraz önce, Sa
yın Bakanın konuşmasında da görüldü ki, 
bu tip önemli konuları, yani GAP gibi 
projeleri, dış politika ve buna benzer ko
nuları 15-20 dakikalık konuşmalarla ge
çiştirenleyiz ve Sayın Bakan burada, kür
süden, kendisine 35 dakikadan fazla ola
nak sağlanmış olmasına karşın, zamanın 
yetmediğini söylemeye çalıştı. Onun için, 
biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
diyoruz ki : Gelin, bu tür konuları, böy
le, «Çoğunluğumuz vardır, bunları biz 
görüştürmüyoruz» demeyin. 

Bunlar ülkenin sorunları, ülkenin ko
nuları. Burada saatlerce görüşelim, konu
şalım; karşılıklı, bunları tartışalım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Ben Sayın Bakandan, konuşmasının 
sonunda, «Bu konuda, böyle önemli ko
nuda Meclis araştırmasını açalım ve bu 
önemli projeyi -biraz sonra açıfclayaca-
!ğım gerekçe ve nedenlerle- Meclisin ve 
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milletin malı haline getirelim, böylece tar
tışma olanağını bulalım» tarzında bir açık
lama bekliyordum; oma Sayın Bakan, 
konuşmalarının sonunda böyle bir ifade 
kullanmadılar. 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu 
Anadolu Projesi, cumhuriyetimizin en bü
yük projesidir. Bu büyüklük, yalnızca pro
jenin yatırımıyla sınırlı değildir. Bu pro
jenin önemi şurada yatmaktadır : Coğrafî 
bakımdan, ülkenin az gelişmiş bir yöre
sinin, ülkenin gelişmemiş bir bölgesinin 
kaderini değiştirebilecek nitelikte bir pro
je olduğu için önemlidir; ancak, bu pro
jenin, bu amaca hizmet edebilmesi için, 
bu projenin, bu amaçla yürütülmesi la
zım, bu projenin bu önemle ele alınması 
lazım; fakat, şiimdiye kadarki uygulama
lara baktığımız zaman, iktidar partisinin, 
gerek uygulama olarak, gerek düşünce 
olarak bu projeyi bu amaçla ele alma
dığını açıklıkla göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu 
Anadolu için, şimdiye kadar küçük kü
çük projeler uygulamaya konuldu; ama, 
görüldü ki, aradan yıllar geçmesine kar
şın, ,bu yöre i e ülkenin diğer yöreleri ara
sındaki gelişmişlik farkı azalmadı, geliş
mişlik farkı ortadan kalkmadı; o yöre ile, 
ülkenin sanayileşmiş diğer bölgeleri ara
sındaki gelişmişlik farkı1 daha da büyüdü, 
açık daha da arttı. 

Bu nedenle, bu projeyi, yalnızca ülke
ye yapacağı önemli katkı yönünden değil, 
bu yörenin gelişmesi, bu yörenin kalkı
nabilmesi için çok önemli bir proje ola
rak görüyoruz. Neden önemlidir? Çünkü 
bu proje, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerini doğ
rudan doğruya kapsayan bir projedir. 
Bu proje, Türkiye'ye çok önemli miktar
da enerji katkısı yapacak olan bir pro
jedir; ama bunun yanında çok önemli yö-
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nü, bu projenin, bittilği zaman, yeraltı su
ları iıl© birlikte 1,8 milyon 'hektarlık bir 
alanın sulanmasına olanak sağlayacak ol
masıdır. Bunun önemi şuradan ortaya çı
kıyor : Türkiye'nin sulanabilir arazi mik
tarı 8,5 mlyon hektar ve bugüne kadar 
(yani 1987 yılı sonuna kadar) suüanahi-
len alan, 3,5 milyon hektar dolayında olup, 
yalnızca bu projeyle 1,8 milyon hektar 
dolayında bir araziye sulama yönünden 
katkı yapılmış olacaktır.. 

Bugünkü uygulamayla, bu projenin 
neden gecikeceğini belirtmek için biır kar
şılaştırma yapmak istiyorum. Devlet Su 
İşleri, 1953 yılından 1987 yılı sonuna ka
dar, Türkiye'de 1,6 milyon hektar dola
yında lalanı suHıamaya, açabilmiştir. Hal
buki şimdi biz, sadece bu projeyle, 1,8 
milyon hektarı, Türkiye'de, sulanabilir 
alana katacağız. 

Bu proje şunun için önemidir : Kent
lerin yanında 4 110 köy, bu projenin 
doğrudan içine girebilmektedir; Türkiye 
nüfusunun yüzde 8 dolayındaki kısmı bu 
projeyle doğrudan doğruya ilgilidir.; 

Şimdi, bugüne kadarki uygulamalara 
baktığımız zaman çok önemli bir sorun 
ortaya çıkıyor; bunu belirtmeden geçeme
yeceğim. 

Değeri arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
demin verdiği bilgilerden de ortaya çıktı 
ki, bu projenin enerji kısmında, yani 
enerji üretimine dönük kısmında bir hız
lanma var; ama, çok önemli olan sula
ma kısmında çok büyük aksamalar var, 
gerilemeler var. Enerji, elbette ki, Türki
ye için önemlidir ve elbette ki, Türkiye' 
nin kalkınmasına büyük katkısı olacak
tır; ama, ben demin bir şey belirtmeye 
çalıştım : Enerji, nakiedilebilir bir mal
dır, yani enerjiyi o yörede üretirsiniz; 
ama, kullanım bakımından nerede gerek 
varsa, nerede enerji krizi varsa, enerjiyi 
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kolaylıkla oraya nakledebilirsiniz. Tür
kiye'de, enerji krizi çıkacak alan da, sar 
nayileşmenin yoğunlaştığı alandır. Bu 
nedenle, bu yörede enerjinin üretilmiş 
olması, o yöreye doğrudan doğruya kat
kıda bulunacak demek değildir; çünkü, 
enerjinin üretildiği o yörede sanayileş
me çok düşük düzeyde olduğundan ener
ji kullanımı da son derece düşüktür. 
Bu bakımdan, projenin, geri kalmış o 
yöreye gerekli katkıyı yapabilmesi için, 
enerji yanında sulamaya büyük hız veril
mesi lazım. 

Burada bir özellik ortaya çıkıyor î 
Enerjiyi, dış kaynağa bağlı olarak, yani 
dışarıdan kredi bularak üretme olanağınız 
vardır. Bu bakımdan, dış kredi buluna
bildiği için, belki bu taraf hızlı gidiyor; 
ama, sulama için kaynakların büyük bir 
bölümünü, hatta belki tümünü kendi öz 
kaynaklarımızdan, bütçemizden sağla
mak durumundayız. Bu bölümde büyük 
gerileme ve büyük yavaşlama var. 

Bunun sonucu ne olur? Değerli ar
kadaşlarım, bunun sonucu, bu projenin 
enerji kısmı biter, depolara su dolar; 
ama, büyük bir atıl kapasite plarak ora
da kalır. Eğer, tarla içi kanalları bitire-
mezseniz, eğer şebekeleri sulayabilir hale 
getiremezseniz, bu kadar büyük para ya
tırarak ortaya çıkardığınız bu kaynağı, 
ülke yararına, yöre yararına kullanma
mış olursunuz. Bu konuda, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak büyük endişemiz 
var. Bu projenin bu kısmı gerekli şekilde 
yürütülmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, enerji krizi el
bette ki önemlidir; ama, o yörenin işsiz
liği, o yörenin az gelişmişliği de, en az 
enerji krizi kadar, ekonomik ve toplum
sal bir krizdir. Bu konuya katkı yapa
cak olan sulamaya, hükümetin mutlaka 
ağırlık vermesini bekliyoruz ve diliyoruz; 
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çünkü, bu hızla giderse, daha çok uzun 
yıllar, sulama için bekleme durumunda 
kalınır. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Par
tisinin, önergesinde belirttiği entegre pro
je kapsamına, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, elbette ki katılıyoruz; an
cak, bununla da yetinmiyoruz. Bu ko
nuda bizim yaklaşımımızı da açıklıkla 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuya iki 
türlü yaklaşılabilir. Bir tanesi, daha ön
ce Türkiye'de gerçekleştirilen Çukurova 
örneğidir. Hemen şunu hatırlatayım : 
Aşağı Fırat Projesinin, Güneydoğu Ana
dolu Projesinin sulayacağı toprak mik
tarı, Çukurova'nın, dört beş mislidir. 
Çukurova örneği Türkiye'ye neyi getir
di? Çukurova örneğinde, küçük toprak 
sahibi, küçük çiftçi yavaş yavaş ortadan 
kalktı; ya yöreyi terk etmek, ya da top
raklarını büyük işletmelere devretmek 
zorunda kaldı. Türkiye'de böyle bir de
neyim var. 

Bunun yanında, ANAP iktidarının 
bugüne kadar yürüttüğü bir politika var; 
o da, zaman zaman açıklıkla belirtildiği 
gibi, Güney Amerika modeline benze
yen büyük çiftlik (plantasyon) modeli; 
aynı zamanda yabancı sermayeye de açık 
bir model. 

Değerli arkadaşlar, biz Sosyaldemok
rat Halkçı Parti olarak bu iki modelin 
de, o yörenin insanına, o yörenin halkı
na ve o yöredeki az gelişmişlik çembe
rinin kırılacağına gerekli katkıyı yapama
yacağına inanıyoruz. Dünya ve Türkiye 
örneği göstermiştir ki, başka bazı önlem
lerin alınması da, bu bakımdan zorunlu 
olmaktadır. 

Değeri laırlldaidaşilıarıını, o yöredeki top
rak dağılımına gerekli çözümü getiremez
sek, o toprak dağılımını olduğu gibi ,bı-
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ra'kırsak, Türkiye'de bu barajın, ya da 
'bu projemin bitiminden sonra, gelir dağılı
mı, bugünkünden çok daha fazla bozuk 
hale gelecektir. Neden böyle olacaktır? 
Toprak elbette ki sınırlıdır, toprağı ar
tıramazsınız, fizikî miktar söz konusu
dur; ama, devletin oraya yapacağı - tril
yonları bulan - yatırımlarla, büyük bir 
ekonomik servet ortaya çıkacaktır. Yani, 
bugün için yalnızca toprakta olarak görü
len adaletsizlik, önümüzdeki dönemde, 
gerekli Önlemler alınamazsa, büyük bir 
servet adaletsizliğine dönecektir. Bu ne
denle, devletin katkısıyla yapılacak olan 
bu tip uygulamalarda, eğer o yörenin in
sanının, küçük toprak sahibinin, köy
lünün yeterli yararı sağlamasını istiyor
sak, toprak dağılımıyla ilgili gerekli ön
lemleri mutlaka almak durumundayız; fa
kat, Hükümetin programında bugüne ka
dar bu yönde herhangi bir gelişme görül
memiştir; tam aksine, büyük çiftliklere 
dönük, yabancı sermayeye açık bir politi
ka izleniyor. Bu, elbette ki bazı insanların 
gelirini artırabilir, p yörede üretimi de 
artırabilir; ama, sonuçta o yörenin insa
nına gerekli katkıyı götürememiş ve o 
yörenin insanının az gelişmişlik çembe
rinden kurtarılmasına gerekli katkıyı ya
pamamış olursunuz. 

Şimdi, özellikle sulamanın önemini şu
rada da belirtmek istiyorum : /Sulama 
yapıldığı zaman, öncelikle üretim, aynı 
anda da verim artacaktır. Eğer, o ürün
lerin dışarıya satılmasına gerekli olanak 
sağlanırsa, o yörenin ürünlerinin daha 
iyi değerlendirilmesine de büyük olanak 
sağlamış oluruz; ama, eğer toprak dağı
lımında gerekli düzenlemeler yapılamaz
sa, bugün, topraksız ve çoğu fakir olan 
o yöredeki insanlarımız, bir süre sonra o 
topraklarda tarım işçisi olarak çalışmak 
zorunda kalacaklardır; çünkü, bu politi
kaların bizi götüreceği yer, bugün orada 
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az toprak sahibi olan çiftçilerin, bu top
raklarda, kendi topraklarında birer tarım 
işçisi olarak çalışması sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım, biz Sosyalde
mokrat Halkçı Parti olarak, özellikle 
tarımda küçük üreticiliğin de rasyonel ha
le getirilmesinin gerekli olduğuna ve 
kooperatifler eliyle kendilerine girdi sağ
lanması, ürünlerin pazarlanmasına ola
nak sağlanması yoluyla küçük çiftçinin, 
küçük üreticinin büyük bir gelir artışına 
kavuşacağına içtenlikle inanıyoruz. Bu 
nedenle, değerli arkadaşlarım, toprak da
ğılımıyla birlikte, kooperatifçiliğin de 
mutlaka geliştirilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri,- bu projenin, 
enerji ve tarım alanındaki önemini belirt
meye çalıştık; fakat, bir diğer önemli bo
yutu var ki, eğer bunun üzerinde durmaz
sak, bu konudaki önlemleri bugünden al
mazsak, yine de o yörenin kalkınmasına 
gerekli katkıyı sağlayamayız; o da, sana
yileşmedir. 

Yalnızca tarımın geliştirilmesiyle, yal
nız sulamayla, yalnız enerjiyle o yörenin 
kalkınması mümkün değildir; mutlaka, 
sanayileşmenin o yöreye götürülmesi ge
rekir, Tarım ürünlerinin değerlendirilme
sinden başlayarak, önemli sanayiler ku
rulmadığı sürece, o yörenin insanının istih
dam sorununa çözüm getirilemez, ürünleri 
gerektiği gibi değerlendirilemez ve dış 
ticaretin gerekli şekilde artırılmasına ola
nak sağlanamaz. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak, sanayileşmenin, özellikle bu yörede, 
devletin öncülüğünde, devletin katkısıyla, 
devletin yol göstericiiiğiyle ancak gerçek
leşebileceğine inanıyoruz; devletin öncü
lüğü olmadan, devletin gerekli katkısı ol
madan, bu yörede gerekli sanayileşmenin 
sağlanacağına inanmıyoruz. Nitekim, de
ğerli milletvekilleri, ANAP iktidarı 1983 
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yılından 'bu yana, özel sektörün o yörele
re gitmesi için, kendisince uygun gördü
ğü, kendisince gerekli gördüğü her tür
lü önlemi aldı; ama - bu yöreden 
seçilerek her partiden gelen milletve
kili arkadaşlarımız var; şimdi onlara so
ruyorum - son dört yılda, beş yılda, ye
di yılda, doğuya, güneydoğuya, alınan 
tüm önlemlere karşın, ciddî hiçbir sana
yi yatırımı özel Rektörün eliyle götürüle-
bildi mi? (SHP sıralarından alkışlar.) Hiç 
kimse, hiçbir arkadaşımız, -ne Hükümet
ten ne de milletvekillerinden- «'Bu kadar 
büyük önlemler alındı, bu kadar büyük 
teşvikler verildi, çok büyük propagandası 
yapıldı, bölgenin kaderini değiştirdik, her 
şeyi hallettik» iddiası haricinde, sanayinin, 
özel sektör eliyle o yöreye gittiğini söy
leyemez. Bu örnek de bize gösteriyor ki, 
sanayinin geliştirilebilmesi için, kalkınma
nın sağlanabilmesi için, bu yöredeki sa
nayileşmenin, mutlaka, özellikle bu pro
jeye bağlı olarak, devletin öncülüğünde 
gerçekleştirilmesi zorunlu olmaktadır. Bu 
nedenle de, biz Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, bu projeyi, yalnızca bir mü
hendislik projesi olarak görmüyoruz; en
tegre bir proje ile beraber, tüm bölgenin 
kaderini değiştirebilecek bir geniş bölge 
kalkınma projesi olarak ele alınması ge
rektiğine inanıyoruz. Millî plan içinde, 
ulusal plan içinde; ama, çok geniş bir 
bölge kalkınma planı olarak ele alınması 
gerekir. Yollarıyla, havaalanlarıyla, yerle
şim merkezleriyle, toprak dağılım sorun
larıyla, sanayileşmesiyle, her şeyiyle bir
likte bir büyük proje olarak ele alınması 
gerekiyor ve öyle anlaşılıyor ki, 'bugüne 
kadarki uygugulamalara- baktığımızda, 
projenin bu şekilde ele alındığını söyle
mek olanağını maalesef bulamıyoruz. 

Değerli milletvekilli arkadaşlarım, bi
raz önce, Sayın Bakanının da belirttiği gi
bi, bu projeler, bu tip projeler, bir iktida-
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ra, bir partiye, bir hükümete mal edile
mez; 'bunların çok uzun bir süreci vardır. 
Güneydoğu Anadolu Projesinin ilk ça
lışmaları 1930'lara, 1936'lara kadar gider. 
Elbette ki, projelerin uygulanmasında, te
sislerin uygulama aşamalarında, bir hü
kümet, projesini yapar, 'bir başka hükü
met, bir başka iktidar temelini atar, baş
ka bir iktidar uygulamasını götürür, baş
ka bir iktidarda kuruluşu hizmete aça
bilir; bütün bunlar mümkündür. Bu tür 
projelerin belirli bir aşamasında; teme
lini falan attı, projesindeki ilk harcı falan 
parti koydu diye, bu projeler bir iktidara 
da, bir partiye de mal edilemez, mal edil
memesi gerekir; bunlar ulusun projeleri
dir. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Şimdi, bu açıdan da, bu proje daha 
uzun yıllar Türkiye'nin gündeminde kala
caktır. Onun için, burada konuşulacak 20 
dakikalık, sürelerle, 15 dakikalık süreler
le bu konuya gerekli çözümü getirenleyiz, 
gerekli çareyi bulamayız. Bunun için, ik
tidar partisi olarak, lütfen siz de bizim 
gibi, bu önergeye katılın; Meclis araştır
ması açılsın, bu konuda siyasî' partilerin 
varsa- görüşleri ortaya atılsın, gerekiyor
sa bu projeye yeni bir bakış açısı getiril
sin, yeni çerçeve ortaya konabilsin ve 
böylece, bu proje, bir kere da'ha, ulusu
muzun en yüce temsilcisi olan Yüce Mec
lise mal olsun. 

iktidarlar geçicidir, partiler değişir, ik
tidarlar değişir, bizler değişiriz; ama 
bu proje, ulusumuzun en büyük proje
sidir ve Yüce Meclise mal olması lazım. 
Onun için, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti olarak, Doğru Yol Partisinin getirdiği 
araştırma önergesine katılıyoruz ve 
ANAP'ın da katılmasını içtenlikle bekli
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sa
yın Bakanın da belirttiği gibi, bu projenin 
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ayrıntılarına girebilmek için çok uzun za
man gerekiyor. 

Sayın 'Bakan, bazı yolların yapılıriak-
ta olduğunu, bitmekte olduğunu söyledi. 

Elimizde bilgiler var, bunların bu hız
la, bu yatırımlarla, daha uzun yıllar bit
meyeceğini göreceğiz. 

Bu projenin, devletin normal bürokra
si çarkı içinde ele alınmayacak kadar 
önemli bir proje olduğuna inanıyoruz. 
Dünyada, böyle projeler için özel bakan
lıkların kurulduğu, böyle projeler için 
çok kuvvetli önlemlerin alındığı ülkelerde 
vardır. 

Onüh için, bütün bunlar, birer öneri, 
birer konu ve birer fikirdir; ama gelin, 
araştırma önergesini Anavatan Partisi ola
rak sizler de benimseyin ve bütün bunla
rı, oluşturacak olan bir araştırma komis
yonunda ayrıntılarıyla görebilelim, araştı
ralım ve sonra bunları Yüce Meclisin hu
zuruna getirelim. 

Değerli arkadaşlarım, biz bü projeyi 
Türkiye'nin geleceği bakımından, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'nun ve özellikle 
Güneydoğu Anadolu'nun kaderini değişti
rebilecek önemli bir proje olarak görüyo
ruz; ama, gene inanıyoruz ki, bugünkü 
iktidarın bugüne kadarki uygulamasıyla, 
bu proje, gerektiği zamanda, gerektiği 
hızla ve bütün yan projeleriyle birlikte 
bitirilemeyecektir. 

Biraz önce de belirtmeye çalıştığım 
gibi, özellikle sulama alanında çok bü
yük aksamalar ve eksiklikler var ve de 
bu konuya yeterli kaynak ayrılmamakta
dır. 

Bunları belirttikten sonra, Sosyalde-
mökrat Halkçı Parti olarak, Doğru Yol 
Partisinin getirdiği bu önergeye katıldığı
mızı belirtir, hepinize saygılar sunarım 
efendim. ('SHP ve DYP sıralarından alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çetin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Selahattin Kılıç, buyurun efendim. (DYP 
sıralarındaki alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA SELAHAT
TİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; 11 arka
daşımla bildikte, Güneydoğu Aîııadolu 
Projesiyle ilgili olarak, bir Meclis araş
tırması açılmak üzere verdiğimiz önerge 
üzerine, grubum adına konuşmaya başlar
ken, Yüce Meclisim değerli üyelerini say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın 
başımda, madde madde, böyle bir araş
tırmaya mutlaka İhtiyaç olduğunu, özel
likle Sayın Bakamın konuşmasımdam son
ra, gerçekten böyle bir araştırmaya, pro
jenin önemi ve büyüklüğü karşısında ih
tiyaç olduğumu ifade etmek isterim. 

Bizim bakış boyutlarımız farklıdır. Bu, 
öyle 35 dakika meselesi değil, bu bir inanç 
meselesidir, bu projeyi topyekûm kavra
ma meselesidir, bu bir kaymak bulma me
selesidir. O itibarla, ben ümidimi kaybet
medim; iktidar partisi grubunun, araştır
mamın açılmaması için oy vereceğimi an
lamış olmakla beraber, ümidimi kaybet
medim. Gelin, -çok kullandığınız tabirle-
'akılcı yaklaşımı bu projeye uygulayalım. 

Önergemiz çok açık ve iyi niyete da
yalı. O halde, geliniz, bu büyük projede, 
âdeta köşe başında durur gibi, geriye doğ
ru bakarak, hatasıyla sevabıyla geriye doğ
ru bakanak, omlardan ders alarak, ileriye 
doğru büyük bir adım atalım ve bir bir
lik Lçerıiisimde bu projeye sahip olalım. 

Konuşmamı, bir sistematik sıralandır
ma içinde, geneli bir girişten sonra, GAP' 
im unsurları ve tarihçesi; gecikme ve 
uyumsuzluklar; entegre proje olabilmesi 
için lalımması gereken tedbirler ve nihayet 

beşinci madde olarak da, niçin araştırma
ya ihtiyaç vardır ve önergemieim mucip 
sebepleri nedir, onu ifade etmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, Aşağı Fırat'la, 
Aşağı Dicle arasındaki Yukarı Mezopo
tamya, 74 bin kilometrekarelik güzel bir 
vatan parçasıdır, Türkiye'nin alanımın 
yüzde 9,5'unu teşkil eder; Şanlıurfa, Ga
ziantep, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır 
ve Siirt illerimizi tümüyle veya kısmen 
kapsar. 

Su ve toprak kaynakları mihveri et
rafında tüm kaymaklar ve topyekûm bir 
kalkınmanın adıdır, Güneydoğu Anadolu 
Projesi. 

3 yılda 1 mahsul yerime, 1 yılda 3 mah
sul aılabilmenıim adıdır Güneydoğu Ana
dolu Projesi. 

Türkiye'min en büyük projesidir ve 
ülkemizin böyle bir projeye sahip olacak 
kaymaklara sahip olması büyük bir ni
mettir. Geliniz, bu büyük nimetin değe
rini bilelim ve bu projeyi mümkün oldu
ğu kadar hızla ve bütün umsurüarıyla ger
çekleştirmenin yollarımı arayalım. 

Değerli arkadaşlarım, 'dünyada, bu 
projenin benzeri büyük projeler vardır; 
ancak onlarım bizimkine benzeyen ya da 
benzemeyen yönleri de vardır. Sayım Ba
kan izahatında, 1986 yılımın somunda DPT' 
de bir grup kurduklarımı ve bu grubun 
bölgede, Şanlıurfa'da bir bölge teşkilatı 
olduğunu ve böylece entegre plıam mefhu
muma yaklaştıklarımı ifade ediyor; bizim 
söyleyeceğimiz bunlardan çok farklıdır; 
nitekim Sayım Çetin bumu kısımen söyledi. 

Bakımız, başka dümya ülkeleri, bu çap
ta projeler için nasıl organizasyonlar kur
muşlar; yoksa, günlük, rutin işlerle bu 
projenin altımdan kalkmak mümkün de
ğildir. Evet otuz senede tamamlıanması 
plamlammış ama, olmamış; ne olacak? Ders 
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alalım ondan. Böyle giderse, eli yılda da 
bu proje bitmez. İşte biz, Yüce Meclislim 
ve milletimizin dikkatimi bu noktaya çek
mek ve bu projeyi hızlandırmak için araş-
tıırma önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

Benzer bir proje, Amerika'dadır; Ten-
nessee Vatey Authorily'dir. Taşkın önle
mek için, enerji için ve bir taraftan bir 
tarafa geçirebilmek için yapılmış bir pro
jedir; bizimkine nazaran daha dar maksat
lı bir projedir; ama, biirmisiniz ki, bu pro
je, özel bit kanunla, Amerika iDevlet Baş
kanıma bağlı, her türlü yetki ve siyasî otori
teyi haiz bir organizasyon taraflından yürü-
tütoektediır? O halde, bizim önergemizin 
maksadı rDPT'de kurulan grup, âlâ, o 
teknik bir grup; oradaki bölge; toy hay, 
onlar incelesin- bunu çok aşar. öyle bir 
ridare kurulsun ki -araştırma yapalım, tar
tışalım- hem entegre, hem kaynak düzenimi 
ve hem de zamanlamayı büyük bir otorite 
ve yetki (ile tanzim edebilsin. Bizim mak
sadımız, Sayın Bakanın verdiği izahatı ve
ya o organizasyonu çok çok aşar. 

Avsam {Saddülali) Projesi de 20 milyon 
dönümlük bir projedir ve Batı ülkeleri 
tarafından kaynak sağlanmıştır. 

Pakistan'ın Tarbeia Projesi de (Indus 
Nehri üzerinde) hemen hemen, Pencap'la 
Yukarı Pakistan'ın ovalarının sulanması
nı istihdaf eder ve Hindistan ile Pakistan 
arasındaki genel ihtilaflar arasından, su 
ihtilaflarını, su anlaşmazlığını çıkarabil
mek için, Dünya Bankası tarafından fi
nanse edilmiştir. 

Değerli 'arkadaşlarım, kaynak ve fi
nansman, üeride de ifade edebileceğim 
üzere, bu projenin uygulanabilmesi ve za
manında bitirilmesi içim son derece önem
lidir. 

Nihayet Sovyetler Birliğinde Dinye-
per Projesi vardır. O da dar maksatlıdır. 

Kaskatlariıa ve vadilerle aşağıya doğru 
iner. Özel bir idaresi vardır. 

Yine Sovyetler Birliğimde Özbekistan 
projesi vardır. Aynen bizim projemiz-
deki gibi, Amu Derya ile Sir Derya me-
hıirJeri amasımdakıi 20 milyon dönümlük 
bir arazimin sallanmasını istihdaf eder. 
Hepimiz içim ata, dede yurdu olan bu ye
rin Türkçe adi da Aç Çöl'dür. İçime ne 
girerse (kervan, insan) yutuyor. Ruslar 
ona «Golodnayastep» diyorlar. Onun da 
Özel bir idaresi vardır ve kaynak bulma, 
bütün bu özel idarelerde birinci sorum
luluktur. 

Değerlli arkadaşlarını, o halde, araştır
ma önergemize iltifat etmenizi rica eder
ken, özellikle bu proje için bir özel ida
renin kurulması hususundaki ısrarımızı 
ve en azından bunu (tartışmamızı istir
ham ediyorum. 

Mesele bitmedi. İspanya'da Badejoz 
Projesi vardır. Çok daha şümullü; ama, 
özü turizme dayalıdır. Nihayet italya'da, 
aynen bizimki gibi, Güney İtalya'nın Ku
zey İtalya'ya nazaran önemli kalkınmış
lık farkları' vardır. Oasa Peri Mezo gior-
no, bir başbakan yardımcısının başkan
lığında, ilgili sekiz on bakandan ibaret, 
son derece yüksek otoriteye sahiptir; iste
diği kadar kredi verir, müteşebbisi des
tekler, altyapıları yapar. O halde biz, 
Güneydoğu Anadolu Projesi ıı'çin böyle 
bir organizasyonu, bir araştırana sonucu 
tasavvur ederken -Bu proje ile ilgili DPT' 
de bir grup kurulmuş; hay 'hay iyi etmiş
siniz, hatta geç kalınmış, o da iyi- biz 
bunum' çok üstünde, böyle bir projeyi 
sırtlayacak güçte, siyasî organ niteliğin
de bir İdareyi tasavvur ediyoruz. Eğer, 
araştırmayı kabul buyurursanız, bu başa
rılı projelerin, bizim projemize benzeyen 
yönlerini alarak, kurulacak idarenin ge
nel admimistrasyonaı nasıl akuple edilece-
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'ğini, nasıl onunla uyumlu çalışacağını, na
sıl kaynak yaratılacağını, yapım ve icra 
sırasında neler yapılacağını, nihayet licra 
bittikten sonra nasıl işletileceğini enine 
boyuna tartışma imkânı buluruz. 

Değerli milletvekilleri, balkınız, GAP 
ne kadar büyük bir projedir... Türkiye 
nehirlerinin taşıdığı yıllık su miktarı 186 
milyar metreküptür. Dicle ve Fırat nehir
lerinin yıllık su miktarı 57 milyar metre
küptür; yüzde 3 Tidir, ama, proje sahası 
Türkiye'nin yüzde 9,5'idir; su miktarı 
yüzde 31'idir. Bundan şu mana çıkıyor : 
Bu bölge, su kaynakları yönünden Türki
ye ortalamasının çok çok üstündedir. Ay
nı şeyi toprak kaynakları için, sulanacak 
arazî miktarı için de söylemek mümkün
dür. Bu proje ile (Keban dahil) 30 mil
yar kilovat enerji üreteceklerdir. Bugün 
Türkiye'nin üretebildiği yıllık enerji mik
tarı 37-38 milyar kilovattır. Türkiye'nin 
bütün sularından elde edilebilecek yıllık 
enerji miktarı da 70 - 80 milyar kilovat
tır. O halde, Dicle ve Fırat nehirleri, he
men hemen, Türkiye'nin hidrolik potan
siyelinin yüzde 40'mı haizdir. 

Bu itibarla, bu proje, alan bakımın
dan Türkiye'nin yüzde 9,5'i olmasına rağ
men, toprak kaynakları bakımından 20 
milyon dönüm ve yine sulanabilir Tür
kiye arazisinin yüzde 22 - 23'ü kadardır. 
Bu itibarla, bu projeye, kaynaklarının bü
yüklüğü ve değerliliği yönünden de son 
derece önem atfetmek lazım gelir. 

Değerli milet vekilleri, şu noktayı da 
ifade etmek istiyorum : Ben, hasbelka
der, bu büyük projelerden bir kısmını gör
düm; 'ama, Ananınız ki, bizim projemiz, 
su kaynağının varlığı, -elimizde bir su 
kaymağı olacak- su kaynağını kalitesi, Yu
karı Mezopotamya olarak drenaj şartları 
ve yine Yukarı Mezopotamya olarak, 
toprağın çok daha az kullanılmışlıği' ve 

nihayet iklim şartları bakımından, daha 
evvel saydığım projelerden çok daha üs
tündür. O halde, geliniz, Türkiye'nin, he
men hemen sulanabilir toprak kaynağı 
bakımından yüzde 22 - 33, su kaynağı 
bakımından yüzde 31, hidrolik enerji ba
kımından yüzde 40'ını teşkil eden bu bü
yük projeye Yüce Meclisimizin büyük 
önem atfettiğini gösterelim; araştırma ile, 
uyumsuzlukları ortadan kaldıralım ve 
projenin uygulanmasını süratlendirelim. 

Bu proje, otuz yılda ikmal edilmek 
üzere planlanmıştır; bitemeyecek otuz yıl
da. Ne yapacağız? Karakaya sizin zama
nınızda (yani 1983 yılında) yüzde 62 uy
gulanmıştı. Kebana ayrılan para 1 tril
yondu» diye tartışmayı, faydalı tartışma 
şekline getirelim ve geçmişin eksiklerin
den, hatalarından ders alalım. Onun için 
diyorum ki, köşe başında duralım, arka
mıza bakalım; lamıa, önümüz© daha hızlı 
gidebilmek için arkamıza bakalım. 

Arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu Pro
jesini 1936'lara, 1940'laıra; Atatürk'e bağ
layarak izah edemeyiz; gerçekçi olalım. 
1961 Meclislinde olanlarınız var burada; 
Keban Projesinin fizibilite çalışmaları 
1961'de başlamıştır. Sayın Fethi Çelikbaş 
çok iyi hatırlarlar; Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sanayi Bakanıydılar; Bütçe Ko
misyonuna ben memur olarak iştirak edi
yordum. Bütçe Komisyonu fizibilite için 
5 milyon lira para verdi, zorladı, sonun
da, Sayın Bakan, «Ben bu parayı kullan
mam» dedi; filvaki kullandı sonra. Bakı
nız, proje nerelerden geçmiş... O halde, 
Keban sadece bir proje değildir, sadece 
bir baraj değiildk; Keban, büyük bir za
fer abidesidir; gerçekten, inançla söylü
yorum ki, Keban bir zafer abidesidir. Toz
lu topraklı bir günde (12 Haziran 1966 
idi) temeli atılıyor. Âdeta Keban mace
rası gibi... «Elektriği ne yapacaksınız, top-
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rağa mı vereceksiniz?!» Bu merhaleler
den geçerek buraya geldik. 

Bunu niçin söylüyorum? Bugün, Ke
ban, Güneydoğu Anadolu Projesi içeri
sindeki 14 projeden bir tanesidir; bunu, 
hep birilikte iftihar etmemiz için söylüyo
rum. O halde, önümüzdeki 13 projeyi, 
Keban'dan ders alarak, süratle ikmal et
meye çalışmalıyız. 

Arkadiaşilar, Türkiye Cumhuriyetinin 
kalkınma tarihinde çok önemli merhale
ler vardır; bir objektif ölçü içinde bunu 
saymak istiyorum, istanbul Köprüsü de 
öyledir; bir- merhaledir; güneyde doğuyu 
fiziikman bağlayan Birecik Köprüsü de 
öyledir. 

Cumhuriyet döneminin çok anlamlı 
projeleri vardır. Tek parti döneminde de
miryolları, şeker fabrikaları, hatta o za
manki adıyla, bez ve basma fabrikaları 
kurulmuştur. 

Demokrat 'Partiye gelince : Bir kal
kınma şaheseridir; siyasî ufuklar yırtıl
mıştır, ekonomik ufuklar yırtılmıştır; Tür
kiye'nin kazandıkları saymakla bitmez. 

İşte, Güneydoğu Anadolu Projesi, bü
tün bu basamaklardan sonra, bütün bun
lardan çok daha büyük bir projedir; bun
dan evvelkileri gerçekleştirebilmiş olan 
miletim'iz, bunu da mutlaka gerçekleşti
rebilecektir. 

Geliniz, milletin yegâne temsilcileri ola
rak buna el atalım; bunda fayda vardır. 
Bunda, bana ne fayda varsa, herkese aynı 
fayda vardır. {DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Milletimiz, bunun üste
sinden gelecektir. Geliniz, bu araştırmayı 
kabul ediniz, sonunda çok faydalı sonuç
lara ulaşacağımızdan eminim. 

Sayın Bakan, «69-70 milyar kilovat 
elektrik üretildiğini» söyledi, Yani bu, bu
günkü parayla 2,5 trilyon lira ediyor. O 

halde, Keban Barajı, aldığını kat kat öde
miş. 

Sayın Bakanı Karakaya Barajı için 
verdiği rakamlar, biziim elimizdeki rakam
lara uymuyor. 1983 yılında, Karakaya Ba
rajı inşaatının ancak yüzde 62'si bitmiştir. 
Ayrıca, bu barajın temeli atıldığı zaman, 
makine ve teçhizat için kredisinin de 
tümü sağlanmıştır. Bunu ona katarsanız, 
inşaat işlerinden geriye kalan da yüzde 
38'dir; ama, bir iki kere de ifade ettiğim 
gibi, benim maksadım, geçmişten faydalı 
ders almaktır; «Siz inşaatın yüzde 62'sini 
yaptınız, biz yüzde 3 8'ini yaptık» şeklin
de değildir. Bu barajın temeli 18 Ekim 
1976'da atıldı. Yolları tesviye ederek Erga
ni'den ayrıldık, Çermik ve Çüngüş üze
rinden Karakaya Barajının sol sahiline 
geldik. İnanır mısınız, içleri ürperten bir 
manzara. Öyle bir tabiat kuvveti var İki, 
yerin dibini, aşağıdan akan Fırat'ın sula
rını göremiyorsunuz. Böyle canhıraş bir 
yaldan İaşelerle indik ve yol yarım saat 
sürdü; ancak o zaman Karakaya Barajı
nın yapılacağı yere ulaşabildik. Temel1 

atıldı; bu temel bir medeniyet dumanıydı 
göklere yükselen. Simdi üç türbin konmuş 
santrala; Sayın Bakan da ifade etti ve iki 
gün evvel de radyodan söyledi, martta 
dördüncü türbin, beşinci ve altıncı tür
bin... Millete haytriı ve uğurlu olsun. 

Değerli üyeler, Urfa Tüneli ise bir şa
heserdir, dünyada çok az eşi vardır. Çift 
tüneldir ve boyu 26 kilometredir. Tünel 
inşaatına başlama tarihi ise 3 Nisan1 

1977'dir. Tünel çıkışına hemen hemen 2-3 
kilometre mesafede düzlük bir yerde te
melini attık. İnanınız, hayal etmek bile o 
kadar zevklidir ki... 

Sayın milletvekilıleri, toprak ıstırabını 
dile getirir; bir türlü dile getirir : Çatlar. 
İşte, o susuzluktan çatlayan ovalara, Ur-
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fa'nın sırtından, omuzundan, 10 milyar 
metreküp su akacak; yanıi, saniyede 300 
metreküpün üzerinde su... Bu, bir. büyük 
nehirden de büyük. O itibarla mutlaka... 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN 
(İstanbul) — ANA'P iktidarı sayesinde! 

SELAHATT1N KILIÇ (Devamla) — 
O, hepimizi aşar değerli kardeşim. 

Şimdi ,önalar yeşil vahalara dönecek. 
îşte, oraların yeşil vahalara dönüşmesi 
için, bir araştırma projesiyle eksiklerini, 
gediklerini birilikte tamamlayalım istiyo
ruz. 

(Burada bir parantez açarak, önemli 
'bir hususu daha söylemek istiyorum. 
Keban için değil; amıa, Karakaya Bara
jının 'beynelmilel (finansmanı için komşu
larımız itiraz yükseltmişlerdir. Mümkün
dür ki, Atatürk Barajı için de kendi ara
larında, beynelmileli! kuruluşlar nezdinde 
itiraz yükseltmişlerdir. 

Şimdi, bu 10 milyar metre mikâp su, 
kanallardan, tarlalardan akarak, en az 
üçte biri Suriye'ye, çok küçük bir kısmı 
da Irak'a gidecektir. Şimdi, Türkiye fo'öy-
le bir güç kazanacaktır. Nasıl olsa aka
cağına göre -tarihinde veya tahayyül 
edebilenler için mümkün olmayan -Suri
ye toprakları da, bu projenin dönüş su
yundan yararlanma (imkânını bulacaktır. 
Bu, Türkiye için bir güçtür. Vaktiyle bi
zim yapmamamız için mania ve itiraz 
yükseltenler, mümkündür ki, bize destek 
olurlar. Bunu şunun için söylüyorum : 
Nasıl, Indus Nehrinin sulan Tarbela Ba
rajında tutularak, Pakistan'la Hindistan 
arasındaki ihtilafların azaltılması için 
Dünya Bankası finansman yaptıysa, ya-
pa'biidiyse, Türkiye, projenin bu nokta
sından da yararlanma imkânlarına sa
hiptir. 

Sayın milletvekilleri, Keban'ı da ka
tarsak, 14 proje var. Keban bitmiştir. 
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Karakaya'nın inşaat kısmı tümüyle bit
miş, santralarının üçü bitmiş, üçü de 
İhtiyaca göre monte edilecektir, yani in
şa halindedir. 

'Bu 14 proje içerisinde 30 ünite var
dır. 30 üniteden birisi bitmiştir, 1.1'i inşa 
halindedir, 18'.i bugünkü tarihle hiçbir 
şekilde ihale edilmemiştir, hatta önemli 
bir kısmı da etüt, istikşaf ve fizibilite saf
hasında, proje hazırlıkları içerisindedir. O 
halde, geriye baktığımız zaman, bunları 

; da ortadan kaldıracak tecrübeyi kazan
dığımıza inanarak, «Geliniz, bu işi hız
landıralım» diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tarla içi faali
yetlerle beraber bu projenin 20 trilyon li
ra maliyeti var ve ekonomiye yıllık 3,5 
trilyon lira katkısı olacak. Bu ne demek 
oluyor? Günde 10 milyar lira. Yani, bu 
projeyi bir gün evvel bitirirsek, ülkemiz 
günde 10 milyar lira kazanacak. Bu bü
yüklükte bir proje, gerçekten milletimiz 
için, memleketimiz için bir nimettir. 

'Barajı yaptınız; 'barajın arkasındaki 
su ne olacak? Eğer kanalları yapmadı-
nızsa, o su orada manzaradan öteye ge
çemez. İddiayla söylüyorum; araştırma
ya çıktığınız zaman göreceksiniz. Sulama _ 
projesi fevkalade müziç; ovanın geniş 
bir sathına yayılmış,-yapılması fevkala
de çok zaman alan zor bir iştir; ama, 
baraj bittiği zaman da, sulama tesisleri 
bitmelidir. Bugün, sulama tesisleri çok 
geridir; 18 projenin ihale edilmemesine 
ilaveten, hali inşada olan sulama tesis
lerinin projeleri çok çok geridir. O 
halde, geliniz, 'bunları hızlandırma yol
larını arayalım. 

LEDÎN BARLAS (Adana) — Sey
han'da niye bitirmediniz bunları? 
. BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü 
kesmeyelim efendim. 

SELAHATTIN KILIÇ (Devamla) — 
Ayrıca, bir baraj bitmiş bile olsa, iletim 
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hatlarına ihtiyaç vıar. Atatürk Barajının 
üreteceği enerjinin, mutlaka, tüketim 
merkezlerine ulaşması lazım; bunun için 
çok büyük iletim hatlarına ihtiyaç var. 

SU Dİ TÜREL (İstanbul) — İhaleye 
çıkmak üzere. 

'SELAHATTÎN KILIÇ (Devamla) — 
Evet, ihaleye çıkmak üzere olduğunu bili
yorum. 

Hatta, en büyük gecikme, tarla içi faa-
liyietlerdedhı ve hiçbir hazırlık yoktur. 
İddiayla söylüyorum; ne tarla içi drenaj, 
ne tarla içi sulama, ne tarla tesviyesi için 
bir tek rapor, bir tek satır bite göstere
mezsiniz. Bugün, Türkiye'nin yıllık kapa
sitesi; Koy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü - eski adıyla Toprak Su - 50 bin hek
tar tarla düzeltebiliyor. Onu alıp bura
ya verseniz datifi veya bir bu kadarını tan
zim etseniz dahi, yılda yarım milyon dö
nüm düzeltebildiği için, 20 milyon dö
nümün düzeltilmesi 40 sene sürer. O hai
lde geliniz - meselelerin başliklannı söy
lüyorum - bunu hep beraber, bir Meclis 
araştırması şekliinidb inceleyelim. 

Sayın Başkan, değerli mileüyekilleri; 
buraya kadar konuştuğum hususlar, ger
çekten de projenin özünü teşkil eden su 
ve toprak kaynaklarının developmanı ile 
ilgilidir. Onun dışında başka kaynaklar; 
onun dışında altyapı, endüstrileşme, sağlık 
tesisleri, fabrikalar, özellikle ziraî ürün
leri işleyecek fabrikalar hiçbir şekilde 
ptanlanmaimıştır. Evet, oralarda faaliyet 
var, doğru; ama, bu faaliyet rutindir. Gü
neydoğu Anadolu Projesinin bir parçası, 
ona monte edilmiş, onunla uyumlu bir 
başka kaynak faaliyeti yoktur, işte onun 
için, entegre proje mefhumundan tümüy-
ile uzaklaşılmıştır; burakla sadece su ve 
toprak kaynaklan için bir entegre proje 
vardır ve onun da uygulaması elli seneye 
uzamaktadır; unsurları arasında gecikmeli 
uyumsuzluk vardır. 

Altyapı; diğer kaynaklar (maden kay
nakları, orman kaynakları) endüstrileş
me, kültür, sağlık ve diğer sosyal tesis
ler, hatta depolama ve pazarlama... Bu 
itibarla, GAİP Projesi bir bütün olarak 
alınarak; sadece su ve toprak kaynakları 
developmanı değil, diğer kaynaklan ka
tarak, ekonominin diğer dallarını buna 
akuple ederek ve hepsini ahenkli bir şe
kilde yapmak, bizim birinci görevimiz 
olmalıdır. 

Evet,' 1979 - 19801de Urfa Havaalanı 
ihaleye çıktı, alıcı bulamadı; doğrudur; 
ama aradan da sekiz sene geçtiği de doğ
rudur. Sayın Bakan, «STOL tip bir ha
vaalanı yapacağız; asıl beynelmilel stan-
'dartta havaalanını daha uzaklara yapaca
ğız, Kızıltepe taraflarında bir yere» dedi; 
Öyle anladım ben en azından. Bunu tar
tışırız; ama, Urfa, hiç kimsenin şüphesi 
olmasın, bu projenin kalbi olan şeh'ir ola
caktır ve çok kısa zamanda 1 milyon nü
fusu olacaktır. O itibarla, Urfa'nın etra
fında, IMa'dan fazla ılıklaşmadan, bey
nelmilel standartta bir havaalanına mut
laka ihtiyaç vardır; belki STOL tip ha
vaalanını Mardin^de yaparsınız. 

Karayollarına gelince: Bizim burada 
söylemek istediğimiz, sizin rutin faali
yetleriniz değilldir; İskenderun'a ve Mer
sin'e bu böllge bağlanmalıdır. Niçin bağ-
lanmalıldır? 20 milyon dönüm arazi sula
nacak. Dönümden 500 kilo aldığınızı farz 
ediniz; 10 milyon tonluk hareket olacak 
burada. Bunun girdisi çıktısıyla beraber 
15 milyon ton için insan hareketleri... 
O halde, bölgedeki havaalanlan, kara-
yoltan, demiryolları ve nihayet liman
lara ulaşma tesisleri - ulaşım tesislerini 
kast ediyorum - son derece modern ve 
Ibu Mîyaçlan karşılayacak şekilde plan-
fanmış olmalıdır. Asıl söylemek istediği
miz budur. Bir taraftan, İskenderun'a, 
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Mersin'e geleceksiniz, öbür taraftan Trab
zon'a ve Samsun'a ulaşacaksınız. 

Yine,-yüksek standartlı olması gereken 
yol, projenin içinden geçen, ulaşımın kal
bi olan yoldur, iskenderun'dan başlayacak, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Kızıltepe, Cizre, 
Şırnak, Uluderte, Hakkâri, ni'hayet Elsen-
dere... Bvet, diğer yolları da ağ gibi öre
ceksiniz; ama, bu, projenin mihver kara
yolu olacak. O itibarla bu yol üzerindte 
ve bu yolun standardı üzerinde özelikle 
durarak, önergemizde ondan bahsettik. 

Bölgede ağaçlandırma, maalesef, ruti
nin de çok altında devam etmektedir; hat
ta, devam ediyor bile denemez. Çok rica 
ediyorum, Ankara'dan uçağa binip Di
yarbakır'a giderken, Ankara'dan uçağa 
binip Malatya'ya giderken dağlara bir 
bakınız; tek ağaç yoktur. Tabiat kanseri 
olan erozyon nedeniyle, dağlar, her yüz 
metrede bir yırtılmıştır, yeşil bir tek dal 
yoktur. Bu barajları yapıyoruz; oıiman 
kaynağından yararlanmaya ilaveten... Bu 
barajlar, yarm dolacak sevgili arkadaşla
rım. Eğer bana şu anda harcamak için 
10 kuruş verirseniz, ben bunun 9 kuru
şunu bu bölgenin ağaçlandırılmasına har
carım. O derece önemli, o derece ehem
miyet arz ediyor. (DYP sıralarından al
kışlar) 

O halde, biz, «Entegre proje» derken, 
bölge dağlarını, tabiat kanseri olan eroz
yondan kurtaralım, en azından bü bölge
leri ve güzelim projeyi kurtaralım istiyo
ruz. 

Mazıdağı fosfatları, gübre fabrikaları, 
ilave çimento fabrikaları, ziraî ürünleri 
işleyecek fabrikalar, bu entegre projede 
isim isim, yer yer, kapasite kapasite zik
redilmiş olmalıdır; yapıttı tarihleri zikre
dilmiş olmalıdır. Entegre projenin de ma
nası budur. Yoksa, «Filan yerde falan in
celemeyi yaptık» demek hiçbir şey ifa

de etmez. Eğitim, yol, sağlık tesisleri, 
hepsi buna dahildir. 

Israrla söylüyorum : Su ve toprak kay
naklarının dışında, diğer kaynaklar ve 
dkonominin diğer dallarında, Güneydoğu 
Anadolu Projesiyle uyumlu olarak ve bu 
projenin bir parçası olarak herhangi bir 
faaliyet yoktur, rutinin dışında. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuyu da
ha ısrarla huzurunuza getirmek istiyorum. 
Şimdi, bu bölge sulanacak; bu bölgede 
fabrikalar olacak, hastaneler olacak, üni
versiteler olacak, turistik oteller olacak; 
bir kalkınmış bölge olacak. O zaman, bu 
bölge üzerindeki nüfus, bu gelişmişlik 
oranında bu topraklar üzerinde dağıla
caktır. Yeni köyler teşekkül edecek, hatta 
yeni şehirler teşekkül edecek; inanınız, 
Urfa, on sene içerisinde 1 milyonluk bir 
şehir olacak. Gelin, hazırlığımızı yapa
lım. Hatta, tecrübeyle biliyorum, şahitli 
olarak biliyorum ki, benim seçim bölgem
de, güneydoğudan çok değerli vatandaş
larımız vardır; bunlar geri dönmeye ha
zırlanıyorlar, eğer Güneydoğu Anadolu 
Projesi ikmal edilirse, Doğrusu da odur; 
kendi toprağı var, kendi doğup büyüdü
ğü yer. 

O itibarla, bu bölgedeki nüfus hareke
tini, Güneydoğu Anadolu Projesinin için
de - şehirler dahil, köyler dahil, kasaba
lar dahil - bir proje bütününe bağlamak 
lazım ve çok mümkündür ki, insanlarımız 
Güneydoğu Anadolu^dan Türkiye'nin baş
ka yerlerine giderken, aksi bir cereyan 
teşekkül edebilir ve Türk Devleti bunu 
göğüslemek durumunda kalır; ama, ön
ceden projeleri, planları olursa, her şey 
daha ucuz olur. 

Hepimizin örnrü, herhalde asırlık değil. 
Ellî altmış senelik ömrümüz içerisinde, 
Ankara'nın Atatürk Bulvarını üç defa yap
tık arkadaşlar. İki katlı evler yaptık, son-
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ra apaıthıanlar yaptık, şimdi de iş han
ları yapıyoruz; günahtır. O itibarla, bu 
durumun hâsıl olmaması için (ben ona 
«Nüfus hareketi» diyorum, «Nüfusun yer
lerimi» diyorum) şehirler, kasabalar, köy
ler, hepsi birlikte planlanmalıdır. 

Değerli aı'kadaşlanm, «Ülke bütün
lüğü» diyoruz, diyeceğiz de; usanmadan 
diyeceğiz, inançla diyeceğiz, başka türlüsü 
de mümkün değildir. O halde, ülke bütün
lüğü yönünden, ekonomik, sosyal ve kül
türel kakınma yönünden, geri kalmışlık
taki farklılıkları ortadan kaldırmak yö
nünden, Güneydoğu Anadolu Projesi ha
yatî bir projedir. Geliniz, bu hayatî pro
jeye Meclisimizin büyük ilgisini bağlaya
lım. Araştırma istememizin sebebi budur. 
Geçmişin, hem hatalarından hem sevap
larından yararlanrak - birçok kereler söy
lediğim gibi - XVIII inci Dönemimizi kö
şe b'aşı addedelim, arkaya bakalım; ek
sikler, gecikmeler olmuş, şu olmuş, bîr 
daha onları tekrarlamadan, öne hızla gi
delim, o hatalardan ders alalım. Genel 
gecikmeler vardır; onların tedbirlerini ala
lım, üniteler arasında dengesizlikler var
dır; onların tedbirlerini alalım. 

Bir noktaya ısrarla işaret etmek isti
yorum. Değerti arkadaşlarım, büyük pro
jelerin popülaritesi yüksektir ve onu ya
pan müesseseler, ellerinde olan başka pro
jeleri, bu büyük proje gölgelediği için, bu 
tesirle diğer projeler küçülür ve onlara 
ıdaiha az kaynak tahsis ederler. Keban in
şaatı sırasında bunu müşahede etmişiz
dir. O halde, geliniz, Güneydoğu Anadolu 
Projesi için, ayrı bir kaynak temini ba-
kımınidan kendimizi yoralım; projeler ha
zırlattıralım, uzmanlar bulalım. Böylece, 
Güneydoğu Anadolu Projesini 'süratlendir
mek mümkün olacaktır/ 

Bu proje halika malolmalıdır; çünkü, 
kişiler de değişir, iktidarlar da değişir. Bir 
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ülkenin büyük projesi, bir ülkenin büyük 
meseleleri halikın desteğine sahipse, o bü
yük projelerin gerçekleşmesi, o büyük 
meselelerin çözülme şansı çok daha ar
tar. Onun için, Büyük Milletimizıin tem
silcisi olan Meclisimizin bu meseleyi araş
tırması gibi, kimseyi incitmeyecek olan, 
kimseyi üzmeyecek olan; ama sadece 
bilgi, görgü ve tecrübesini bu kaba dö
kecek olan bu araştırma önergesini kabul 
etmenizi özellikle rica ediyorum. 

Arkadaşlar, çok zordur; bu projede 
Ibelki 20 tane müessese görev yapacaktır. 
!Bu müesseseler arasındaki koordinasyon, 
sanıldığından çok zordur. Belki de, müs
takil bir yetkili idareye gitmenin aslî sebe
bi, bu koordinasyonu sağlamak olacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, sürenizi çok' 
fazla aştınız, lütfen toparlayınız efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Daha, 
Sayın Bakan kadar konuşmadı; bırakın, 
arkadaşımızı dinleyelim. 

BAŞKAN — Tamam efendim; ikazı
nıza teşekkür ederim; onu nazarı itibara 
al'dım. 

SlELAHATTrN KTLIÇ (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım, bir cümlem 
kaldı. 

Yüce Meclisin, basının, kuramların, 
Özetle, herkesin katkısını sağlamak ve 
bu proje üzerinde bir kere daha, bir kere 
'daha, bir kere daha, her platformda ko
nuşulmasını sağlamak için, bu araştırma 
Önergemize iltifat ötmenizi rica ve istir
ham ediyor, beni sabırla dinlediğinizden 
dolayı Yüce Meclisin değerli üyelerine 
saygılar sunuyorum. 

Sağolunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Kılıç. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 

Ahlmet Karaevli, buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 
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Sayın Karaevli, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET 

KARAEVLÎ (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; Güney
doğu Anadolu Projesi hakkımda Meclis 
araştırması açılması ile ilgili verilen öner
ge konusunda . Anavatan Partisi Grulbu 
adına söz almış bulunuyorum ve sözleri
min başında hepin'izi ayrı ayrı, saygı ile 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, her iki de
ğerli parfti grupları adına konuşan arka
daşlarımız, burada öyle j>ir manzara ser
gilediler ki, sanki «Anavatan Partisi ik
tidara gelinceye kadar bu GAP projesi 
fevkSalade hızh gidiyordu, ne zamanki 
Anavatan Partisi geldi, bu proje yavaş
ladı» gibi bir intiba edindim ben. (DYP 
sıralarından gürültüler) Veya şu denil
mek isteniyor : «Efendim, biz Kebanla 
İstanbul köprüsünü yaptık; siz ne yaptı
nız?..» (DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, bir diefa şunu söyleyelim... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sataş-
maldan konuş, sataşmadan. 

BAŞKAN — Beyler, lütfen dinleye
lim. (DYP sıralarından gürültüler) Sa
yın milletvekilleri, lütfen müdahale et
meyelim. 

AHMET KARAEVLÎ (Devamla) — 
Biz diyoruz ki, bu memlekette taş taş 
üsltüne koyan herkese şükran borçluyuz. 
Bunu, şimdi değil, Anavatan Partisi ku
rulduğundan beri ifade ediyoruz. Bu 
memlekette yapılan eserlere, kimin za
manında yapıldıysa, onun, imzasını atma
sından da, gocunmuyoruz, iftihar ediyo
ruz; çünkü, o iktidarlar da millet tara
fından işbaşına getiritaişltir; ama, onlara 
sahip çıkarken, Anavatan Partisinin, mil
let tarafından iktidara getirilmiş Ana-
vaitan Partisi İktidarının yaptıklarım gör

mezlikten gelmek insafla bağdaşmaz; bu
nu Söylemek işitiyoruz. 

Muhterem mMetvetoilleri, bakınız, bu 
hadîse 6 Kasım 1983 seçimlerinden evvel 
gündeme gelmiştir. Sayın Başbakanımız, 
televizyonda diğer liderlerle yapılan bir 
(toplantıda, «köprünün, barajın gelir or-
'üaklığı senetlerini satarım, yeriilerini yapa
rım» deyince, kıyamet kopmuştur; «Vay 
efendim, nasıl satarsın, sattırmam» diye. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — «Köp
rüyü satarım» dedi. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
«Köprüyü satarım» dedi, köprüyü. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen müdahale etmeyin. 

AHMET KARAEVLÎ (Devamla) — 
«Köprünün, barajın gelir ortaklığı senet
lerini satarım, yenilerini yaparım» deniş
lerdir... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
«Köprüyü satarım» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Bayezİt, lütfen... 
AHMET KARAEVLÎ (Devamla) — 

... Ve işlte o zaman, «sattırmam» diye çok 
karşı çıkan liderler olmuştur; ama, • on
lar anlamadılar, milletimiz anladı ve Ana
vatan Partisi iktidara geldi. Bu Meclis
te XII. Dönemde, ibildiğiniz gibi, çok 
Ibüyük münakaşalardan sonra Kamu Or
taklığı Kanunu çıktı ve Anavatan Partisi 
iktidarı seçimden evvel, seçim beyanna
mesinde millete ne söz verdiyse, hükümet 
programına da onu alıp uygulayan bir 
•iktidar olarak bu kanunu çıkardı. 

Bakınız ne oldu... Çok enteresanıdır, 
«kattırmam» diyenler veya «Saltsanız bile 
kim alacak?» diyenler olduğu gibi, bu 
gelir ortaklığı senetlerinden ilk kısmı sa
tışa sunulduğu gün - bu Mecliste, yine 
hatırlıyorum - üç saatte tükendiğinde; 
Meclis kürsüsünde bir gün evvel gündem 
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dışı konuşan arkadaşlarımız, «Bunu va
tandaş alamaz» demişlerdi Yalnız, biz 
bir vaikıayı da biliyoruz; o dönemde bu 
fikriyatı savunan arkadaşlarımızdan biri
si de, bu köprü gelir ortaklığı senetlerini 
alabilmek için, sabahleyin erkenden bir 
(bankanın önünde kuyruğa girmüşti; onu 
da ifade ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gü-
rüftüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İsmini 
söyle. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Sayın Bakan, bu senetleri kimler alıyor? 
Şimdi satılıyor mu bu senetler? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyelim, hatibi dinleyelim. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, o köprü, baraj 
gelir ortaklığı senetlerinden bugüne ka
dar 950 milyar liralık satılmıştır, İşte 
bu, gerçek sosyal adaletçi bir uygulama 
olarak, gerçekten millete mal etmektir. 
«Millete mail etme» diyoruz ya... Biz 
«1976 yılında temeli atılıp, 1984lerde 
- fizikî balkımdan diyorum Sayın Kılıç -
ancak inşaatının yüzde 19'u yapılan - bu 
vakıa, diğer kısımlarına bir şey demiyo
rum - Karakaya Barajını tamamlayalım; 
Atatürk Barajının; «Dışarıdan finansmanı 
bulundu bulunmadı münakaşaları yapı
lan ve 3 Kasım 1983*te de, o zaman teme
li atılan bu Atatürk Barajının hettı dış 
finansmanını bulalım, hem de iç kaynağını 
bulalım» dedik ve böylesine yepyeni bir 
formülü ortaya çıkardık. 

îşte, «kaynak» diyorsanız, Anavatan 
iktidarı bu kaynağı buldu. Eğer, siz bunu 
görmezlikten geliyorsanız, siyaset yapa
mazsınız; onu ifade ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar; SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 
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M. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
Kim alıyor?... 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Ne oldu, onu söyleyelim. Evet, Kara
kaya Barajına, Sayın Bakanımızın da 
ifade ettiği gibi, üç yıl içerisinde 
(1985 - 1987) bugünkü değerlerle, zan
nediyorum 222 milyar liraya yakın para 
verildi ve sekiz yılda yüzde 19'u yapı
lan Karakaya Barajının, geriye kalan 
yüzde 8rilik kısmı tamamlandı; dördün
cü ünitesi de yakında devreye girmek 
üzere. Dolayısıyla, eğer geçmişteki hızla 
devam etseydi, bırakınız barajın böyle 
iki - üç senede tamamlanmasını, belki 
bir sekiz sene daha devam edecekti. Pe
ki, kaynağı bulan, yani formülü bulan 
kim?..H Anavatan İktidarı. Veren kim? 
Millet. Senetleri millet aldı. İşte, ımıilliete 
mal edilmiş, daha ne istiyorsunuz? 

Gelelim Atatürk Barajına; Sayın Ba
kanımızın da ifade ettiği gibi, Atatürk 
Barajına da dış finansmanı bulan, Ana
vatan iktidarıdır, Hükümettir, Birinci 
Özal Hükümetidir, Arkasından, Devlet 
Su İşleri bütçesinden ayrılan ve Kamu 
Ortaklığı Fonundan aktarılan ilave büt
çelerle, iç kaynak sağlanmıştır. Yine, 
burada ifade edildi; biz bugüne kadar 
230 milyar liradan fazla vermişiz. Sayın 
Bakan «300 küsur milyar lira» diyor; 
doğrudur. Bugün ne olmuş?... Atatürk 
Barajının dış finansmanı, 1984 yılında 
Özal Hükümeti tarafından bulunmuş, 
antlaşması milletlerarası antlaşma olarak 
imzalanmış. Arkasından (15 Haziran 
1986'da) Atatürk Barajında derivasyon 
işlemi, derivasyon töreni yapıldı; yani 
gövde inşaatına başlama işlemi yapıldı. 
Biz, 15 Haziran 1986'dan bir yıl sonra, 
(zannediyorum 7 Temmuz 1987'de) Sa
yın Başbakan ve bakanlarımızla, o dö
nemdeki bütün milletvekilleri davetli ola-
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rak, «Hem Karakaya'nın ikinci ünitesi
ni açalım, hem de Atatürk Barajında 
durum nedir; bir inceleme yapılsın» di
ye, o bölgeye gittik. Gördüğümüz man
zara şu: Bir yıl içerisinde - dikkat edin 
15 Haziran 1986'dan 7 Temmuz 1987'ye 
kadar, 13 ay içerisinde - o gövdede ya
pılan dolgu işlemi 28 milyon metreküp; 
Keban Barajı - yapanlardan Allah razı 
olsun - 14 milyon metreküp. 'Hızlandırı
lan, yeni bulunan formüllerle millete mal 
edilen, Anavatan İktidarı sayesinde mal 
edilen Atatürk Barajında, sadece1 bir yıl
da, Keban Barajının iki misli dolgu ya
pılmıştır. Daha ne hızlandırsın Anavatan 
iktidarı?.., Hadise bu. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Bunları görmezlikten gelir
seniz, o zaman olaya geniş, vukuflu, bo
yutlu bakmanız mümkün değildir. 

Onun için, biz diyoruz ki, her siyasî 
parti, hele hele geçmişte iktidar olduysa, 
yaptığı hizmetleri anlatmakta gayet ta
biî serbesttir; ama, şunu gözardı etme
yin: Hizmet yarışında, Anavatan'la ve 
Anavatan İktidarıyla hiç kimse yanşa
maz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ıŞiimdi, «Millete mal olsun, milletin 
mallı halline getirelim» deniliyor. Efen
dim, evvela, dediğim gibi, mesele, gayet 
tabiî sadece barajların, hidroelektrik 
santralların yapılmasıyla -bitmemektedir., 
Biz, hükümet programımıza, başta Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, 
kalkınmada öncelikli yörelerin geliştiril
mesini 6 temel hedeften biri halinde ele 
aldık ve programa koyduk, Birinci Özal 
Hükümetinde; 'bugün de aynı konular, 
yine en hızlı şekilde yapılmaktadır. 

$imdi, Devlet Planlama Teşkilatımız, 
r»u konuda bir araştırma grubunu hem 
merkezde, hem Şanlıurfa'da faaliyete v 

geçirdi. Ayrıca, yine ilk defa Birinci 
Özal Hükümetindedir ki, bu bölgelerle 
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ilgili, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
kalkınmasıyla ilgili, devlet bakanlığı or
ganizatörü olarak tayin edilmiştim; yine 
bu Hükümette de aynı görev vardır. 
Eğer, siyasî soruımluluksa veya bir siyasî 
otoriteye bağlanmak ise, diğer bakanlık
larımızın faaliyetierİnin koordone edil
mesi bakımından, böyle bir görev de ve
rilmiştir. Şunu demek istiyorum: Mese
leye, hem hükümet programlarında, hem 
de uygulamada önem verilmiştir. 

Bakınız şimdi, zannediyorum, Sayın 
Çetin, «Küçük küçük projeler uygulana
rak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, 
özelikle ıbu bölgenin geri kalmışlığı ka-
patılamamış; aradaki fark gittikçe açılı
yor» ifadesini kullandılar. 

Böyle değil Sayın Çetin. Bakınız, 
şimdi, elimizde rakamlar var ve bu ra- • 
kamları da Devlet Planlama Teşkilatın
dan, bütün sayın milletvekilleri istedikle
ri zaman alabilirler, gizli de değil bun
lar. , 

Ellektrifcli köy meselesi: Evv&la, bir 
beldeye' elektrik gitmeden, hangi sanayi 
yatırımını götüreceksiniz? 1980 yılındaki 
manzaradan bahsediyorum: Adıyaman, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa esas 
itibariyle; Gazİantep'in de bir bölümü. 
Adıyaman'ın 348 köyü var; 1980 yılında 
sadece 42 köyünde, yani yüzde 12'sinde 
elektrik var. Diyarbakır'ın 693 köyü var; 
1980 yılında sadece 43 köyünde (yüzde 
7,5'inde) elektrik var. Sayın Çetin, seçim 
bölgeniz olduğu için gayet iyi bilmeniz 
lazım; 1983 yılının sonunda, yüzde 20'sii 
olan 194 köyde elektrik var. Mardin'in 
723 köyü var; 1980 yılı sonunda sadece 
122 köyünde (yüzde 17'sinde) elektrik 
var. Şanlıurfa'nın 720 köyü var; bu köy-
ierden sadece 32'sinde (yüzde 4,4'ünde) 
elektrik var. Siirt'in 503 köyünden 46 
köyünde elektrik var; yani, sadece yüzde 
9'unda elektrik bulunmaktadır. 

636 — 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Bizim Alimiz köylerinin 
'birçoğunda hâlâ elektrik yok. 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
Ama, şimdi şu anda 1987 yılı sonunda, 
ulaşılması çok çok zor lköyl;er dışın
da - ve belki de şu anda onlara da ula
şıldı - tamamında elektrik var. Nereden 
nereye!... Nasıl kapatılmadı aradaki fark? 
En azından, bu elektrik konusunda ya
pılanı, o bölgede yaşayan, hele hele o 
toölge milletvekili arkadaşlarımızın, o il
lerin milletvekili erinin gayet iyi bilmesi 
lazım. 

Telefonlu köy mdselesi: Yine aynı 
rakamlar... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Di
yarbakır'ın birçok köyünde elektrik yok, 
yol yok, su yok!... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Diyarbakır'ın, hâlâ elektriksiz köyleri 
var; yolsuz köyleri var!... 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
«Yollan da var, içme suyu da var» 
demedim; «Bütün köylere asfalt yol ol
du» demedim sayın milletvekili. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen sözü kesmeyelim efendim. 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
Adıyaman'da, 1980 yılında, sadece 48 
köyde manyetolu («jandarma .telefonu» 
dediğimiz) telefondan var; Diyarbakır'da 
sadece 26 köyde (yüzde 3,7), Mardin'de 
sadece 18 köyde; Siirt'te sadece 20 köy
de; Şanlıurfa'da sadece 51 köyde... 1983 
yılında da rakamlar aşağı yukarı aynı, 
değişen bir şey yok; 68 olmuş Adıyaman, 
Diyarbakır'ın 41 köyü, Mardin 18'den 
23 olmuş; Siirt 37, Şanlıurfa 58... Şu 
anda (1987 yılı sonu itibariyle) Siirt'in 
dışında, diğer ıbütün iller, Adıyaman, Di-
yirbakır, özellikle Şanlıurfa yüzde 100 
telefona kavuşmuştur. 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Vatandaş telefon yemez iki. 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
Hedefimiz, bu bölgelerde, «Otomatik 
santrab> dediğimiz, 1980'lerde, bu bölge
de değil, Türkiye'nin birçok yerinde ol
mayan, ilçelerde, il merkezlerinde olma
yan santralları, - büyük merkezlerden 
itibaren kurmaktır. Gayet iyi ıbiliyorsu-
nuz; sadece köylere değil, bu bölgelerde 
mezralara da elektrik götürülmesi, tele
fon götürülmesi hususunda, bu iktidar, 
elinden geleni yapmıştır. Yatırımlara bak
tığımız zaman zaten görüyorsunuz. Be
lediyeleri ele alalım, o beldelerin daha 
iyi hale getirilmesi, altyapı yatırımlarına 
önem verilmesi bakımından. Adıyaman 
Belediyesinin 1987 yılındaki bütçesi 600 
milyon lira; bu yıl 4,3 milyar lira. Di
yarbakır Belediyesinin bütçesi 1,9 milyar 
lira idi ve 1983 yılında Diyarbakır Bele
diyesi sadece 111 milyon liralık yatırım 
yapabilmiştir; o kadar para ayrılmıştır. 
Bugün, Diyarbakır Belediyesinin bütçesi 
13,1 milyar liradır. Mardin Belediyesinin 
1,3 milyar lira veya esas harcama iti
bariyle 1,1 milyar liralık bütçesi vardı; 
1987 yılında 10,3 milyar lira olmuştur. 
Keza, Siirt Belediyesinin bütçesi o zaman 
200 milyon lira idi; şimdi, 7 milyar lira. 
Şanlıurfa Belediyesinin bütçesi de 1,4 mli-
yar liradan 11 milyar liraya yükselmiştir. 

Sayın Selahattin Kılıç dediler ki: 
«Şanlıurfa'nın nüfusu 1 milyona ulaşa
cak.» Gayet tabiî, biz onu da biliyoruz 
ve Şanlıurfa'yı da - birçok ili de yapa
cağımız gibi - büyükşehir belediyesi sta
tüsüne almayı iktidar olarak gerçekleşti
receğiz. (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Kaldırımları da sökecek misiniz yeniden? 

637 — 
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AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
Sayın milleitvekillerıi, biz, özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da sanayi 
yatırımlarına, farklı uygulama olarak, 
(istisna olarak, (Kamu Ortaklığının kay
naklarından aktarmayı zaten programı
mızdan öngörmüşüz. Bugüne kadar da 
bu 'bölgedeki (Doğu ve Güneydoğu Ana-
doludaki) sanayii yatırımlarında, devlet 
kuruluşlarının (belediyeler ve il özel ida
releri de buna dahil) yüzde 10 hisse ile 
ortak olduğu kuruluşlara 100 milyar li
raya yakın ıbu Kamu Ortaklığı Fonun
dan kaynak aktarılmış; kredi, ortaklık ve
ya işletme kredisi şeklinde. O bakımdan, 
gayet tabiî, bu bölgelerdeki sanayileşme
nin, diğer bölgeler kadar, birdenbire o 
hale gelmesi 'beklenemez. Türkiye ger
çeğine aykırıdır; ama, bizim özellikle ge
tirdiğimiz ıteşvik tedbirleri sayesindedir 
ki, bu bölgelerde sanayi yatırımları veya 
teşvik edilen, teşvik alan sanayi yatırım
ları, geçmişle kıyaslanmayacak derecede 
artmıştır. 

1983 yılında kalkınmada öncelikli yö
reler için verilmiş bulunan teşvik belge
si sayısı 89, yatırım tutarı 75 milyar li
ra iken, 1984 yılında 'Hükümetimizin yap
tığı düzenleme ile 1984 yılında teşvik 
belge sayısı 140, yatırım tutarı 130 mil
yar liraya, 1985 yılında ıbu rakamlar, 
265 adet belge ve 472 (milyar Türk Lirası 
yatırama, 1986 yılında 402 adet 'belge 
ve 761 milyar Türk Orası yatırıma yük
selmiştir. 1987 yılının ilk dokuz ayında 
bjelge sayısı 294, yatırım tutarı ise 280 
milyar Türk Lirası olmuştur. Yani, Bi
rinci Özal Hükümetinin dört yıllık ic
raatı döneminde, kalkınmada öncelikli 
yöreler için verilen teşvik 'belgesi topla
mı 1 101, yatırım miktarı ise 1 trlyon 
641 milyar Türk Lirası olmuştur. Bu pro
jelerle... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yalnız Güneydoğuda mı, yoksa kalkın
makta olan diğer bölgeler de var mı? 

AHMET KARAEVLt (Devamla) — 
Bu projelerle, 62 412 kişiye istihdam 
imkânı sağlanmıştır. O ıbakımdan, «Bun
lar kâfi değildir» diyebilirsiniz, doğrudur; 
ama, bunun, bölgenin altyapı bakımın
dan gelişmesiyle orantılı olarak gelişe
ceğini de herkesin kabul etmesi gerek
mektedir. 

«)Bu (bölgelerde orman konuısuınja 
Önem iverim)e% diye, (her ilki sayın ko
nuşmacı da değindiler. 

Adı/yamaını'ıda, bizliım elimizdeki rakam
lara; (göre, 1967 - 198)3 arasında 1 0125 
hektar, 1984 - 119.87 araısında 3 475 hek
tar ve 4988 yılında da 1 50fQ hektarlık 
ağaçlandırma, programa alınmış. 

(1967 - (1983 yılları arasında, Adıya
man, IDtiyarlbakır, iMardiıra, Siirt, §amliıuırıfa' 
da - hatta, Gaziantep'in bir kısmı da gir
diği için, hurada zıikredilimilş .-_ ağaçlandır-: 
ma, 6 928 hektar, H9İ8& - 1987 yıları ara
sında'13 8!72 hektar ve 19818 yılı programı 
7 3ÛQ hektar. 

Erozyonı kontrolü; 1967 - 1983 yıları 
arasında 830 hektar, 1984 - 1987 yılları 
arasında 2 3t2iQ hektar ve 1988 yılı prog
ramı da| 1 70(01 hektar. 

Enerji ormanı teslisi; 11967 - 1(983 yıfc 
lan arasında. 11(5 9146 hektar, 1984 - 1987 
yılları arasında 55 11612 hektar ve İİ988 
yık programı 18 !ÛQ hektar. 

IBu kanjul'ardaj da ilgili hakanlıklar 
ve ilgili daireler,» eldeki imkânların en 
iyisini kullanarak, hızlı 'bir şekilde ıbu 
(bölgenin; kalkınması ve gelişmesi! içtin el-> 
den geleni yapmaktadırlar., 

Sayın mMletivekiıileri, araştırma öner
gesine 'baktığımız zamanı, özellikle «Bu 
GAP Ikonıusıunuın millete mal edilmesi, 
hızlandırılması ve projedeki tesisler ara-
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sunda; uyum sağlanabilmesi ficin avuna
cak tedbirleri tespit etmek...» diyor. 

Şunu kabul edelim: Meclis (bir icra 
organı değil, Meclis (bir yasama organıdır. 
Gayet tabiî Hükümetimiz Meclisimizin 
güvenoyuna dayalı olarak faaliyetini gös
termektedir; ama, bu gibi icra konula
rından, geçmişteki iktidarlarda olan -
özellikle sayını balkanlarda - Meclisin 
direkt 'ilgilenmesi yerine, eğer bu konu
larda (bir aksaklık varsa, onlar üzerine 
gidilir ve ona bakılır. Yoksa, «Planı, 
programı, oturalım 'bu Mecliste yapalım» 
dersek, ö zaman, cumhuriyetin 'başlan
gıcına, Meclis hükümetlerine döneniz ki, 
Anavatanı 'Partisi Grulbu olarak biz bu
na taraftar değiliz. 

Ayrıca, şunu söyleyelim: Baz, geçeni (se
çimlerden önce «AnaVatan İktidarınım en 
'beğendiğiniz icraatlarındap bazılarını sa-ı 
yar mısınız?» diye bir anket çalışması 
yaptırdık ve o anket çalışması üçerıisinde, 
GAlP'm, ilk üç arasında yer ajldığıını ıgör-
dük. Böyle (bir şeyi, doğrusunu; isterseniz, 
(ben şahsen beklemiyordum. Dolayısıy
la, 'bu konu halka mal olmuş. 'Halka mal 
olmuş ki, 1983 yılındaki seçimlerde 
Anavatan iktidara gelmiş ve 19817 4yılıı 
seçiırnlerıinde de AnaVatan 'iktidara gel
miş. 

,Şu kadarını söyleyelim1: (Proje, çok 
önemidir ve son dört yıldaki' hız, daha 
da, artırılarak, Anavatan İktidarı tara
fından" devam ettiınilmelidir, ettirilecek
tir; ama, gayet talbiî ki, geçmişte yapıla
mayan veya geçmişteki ((Taa !966'yı aün, 
'ister 1961'i alın* ister 1966 yılı başlan
gıcını alın; Sayın Balkanımız da izah 
etti) 1966'dan 198'3'e kadar ki' 17 yılda 
yapılan iş belli. Keban'ı şimdi GAlP'm 
içinde saymaya başladınız, eskiden Ke
ban böyle değildi. Keban'ın büyüklüğü
nü ne yüceltir, ne küçültür siöyleyeceği-
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miz bu tavır; ama, 113 projeydi, şimdi 
14 dediniz; (peki kabul edelim, 14 olsun 
o zaman. Keban ve Karakaya'nm yüzde 
I9'u işte. 117 yüda, yapılan bu. 

IŞimdi, bu iktidar gelmiiş, Karakaya-
ınun yüzde 80'ini tamamlamış, Atatürk 
Barajının dış parasını bulmuş, Atatürk 
Barajı, şu anda, - Sayın Bakanımızın 
lifade ettiği rakam - 3/8 milyon metreküp, 
inşallah yıl sonunda 601 milyon metreküp 
olacak ve ısizler de gelin hep birlikte 
onıuııı su tutma töreninde Anavatan ikbi-ı 
darının ne kadlar, hızlı çalıştığını görü
nüz. Arkasından, Bicte'ıyi, Kralkızı'nı, 
Batman'ı, hem dış kredisini, hem de 
iç finansmanına! buliarak başlatmış ve dir 
ğer meselelerde de, her konuyu entegre 
bir proje çerçevesinde ele almak için ça
lışıyor; ama, buna rağmen, bu proje 
;2t OlOlOflii yıllara kadar uzanacak bir pro
jedir; doğrudur. Yalnız, eğer sizin endi
şeniz şu fişe, bizim buna katılmamız 
mümkün değil. (Biz diyoruz ki, bu proje 
halka mal olmuştur, İşte, Kamu Ortak
lığı Konundan alınan paraların (büyük kıs-' 
minin veya satılan senetlerden alınan pa
raların büyük kısmının 'bu bölgeye (git-
tiğiıni bilen yüzbMerce vatandaşlarımız, 
bu ısenetler çıktığı gün, Türkiye'nin dört 
'bir tarafında bunları alarak bu projeye 
ka;tkıda bulunmuşlar ve bunu kendilerine 
ıbir nevi mal etmişlerdir. 

IBunıun dışında, özelikle demin söyle
diğim gibii, bizim hükümetlerimizin en 
başarılı icraatlarından birisi - Özelikle 
IBMncıi Ozal Hükümetinin - «GAİP pro
jesi» deniyor. Bu», halka mal olmuş ko
nu, zaten diki dönemdir; 19)813 ve 1987 
seçimlerinde Anavatanın iktidara gelme
siyle anlaşılmaktadır; ama, 2 ÖO® yıllla-
rında proje biterken de, «Anavatan ikti
darda! olacak» diye endişe ediyorsanız, 
•bizim size yardım etmemiz mümkün de-
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ğiıl; çünkü o, ıha|l!kın ve AHan'ın (bileceği 
'iştir. 

IBizim, bu önergenin grup olarak red-. 
di doğrultusunda oy kullanacağımızı ve 
bu gibi konularida, bilgi almak isteyeni 
bütün miıliiettvekiMerkniaîkı illgii dairelerin
den bunları rahatlıkla; öğrendbiieoelkleriırıiı 
liıfade eder, Yüce Meclise sevgiler, say-
Igiılıar sunarım.; (ANİAP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayını 
Karaevli 

ESAT KIRATLIOĞUJ (Nevşehir) 
— Sayım Başkan, önıerge sahibi olarak 
söz vermeyecek milsiniz? 

IBAIŞKAN — 'MJüsaade buyurun. 
Efendim, Tüzük gereğince, önerge sa

hibinin ya da onum tensip edeceği bir ar
kadaşın konuşma, ha|klkıı var. 

Sayımı (Kılıç, zatı âlimiz mi konuşacak-' 
«iniz, yoksa bir başka arkadaşınız mı? 

SELAHATTtİlN (KILIÇ (Adana) —« 
Sayın Kıırathoğlu konuşacaklar Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırat-
höğlu. (DYP sıralanından alkışlar) 

Sayım Kıratkoğlu, sürenıitz 10, dakika
dır. 

BSAT KLRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Sayın Başkan, değerli millctvefcilleni; 
her nedense, Anavatan Partisinin Sayın 
Başbakanundan, eski bakanıma kadar 
hepsıi, hadiseleri tam (manasıyla bir ters 
gösterme haraketi içerisinde ve de on
ları millete sanki yutüuralbileceklerini 
zannederek, böyle bir konuşmanın içerin 
ısinıdediırler* (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gıürültıüier) 

IBAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen efendim... '(Gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Ne biçim tabir kuşanıyorsunuz?... 

IBAŞKAN — (Bir dakika efendim., 
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ISayım (Karaevli lütfen... 
Sayın Kıratlıoğlu, lütfen... 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

Bu söz ne kendlinıize, rue de o kürsüye 
yakılşır. Kimse kimseye bir şey 'yutturma
ya çaliişrrmyor. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
müsaade ©der misiniz? 

AHMET KARAEVLİ -(Tekirdağ) — 
Zaten, â ynıı şeyi geçen sefer de yaptı. 

IBAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
(Gürültüler) 

IMüsaade eder misiniz sayın rniMet-
vekiiıeri? 

(Sayın Kıratlıoğlu, zatı âliniz uzun 
yıllar bu mecliste bulundunuz; lütfen, 
bu iMeclisin adabına yakışır şekilde bitap 
ederseniz çok makbule igeçer. Teşek
kür ederim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

©uyurun efendim, devam edin. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka

ra) — O kürsüden öyle konuşulmaz* 
IBAŞKAN — Lütfen, saıyın milletve-

ikMeri.̂  
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Sayım Başkan, ben bu tabiri kullanır
ken, cidden hicap duyarak kullandığımı 
da; lilfade etmek isterim.] 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Kullanma o zaman. (ANAP sıralarından 
«Kufenma» sesleri, ıgürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Karaveli, müda
hale ötmeyiniz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Zira, bir başbakan ve bir ©ski bakan,, 
'hadiselerdi bu kadar ters gösterebilecek 
bir tutum ve davramşunı içerisinde bu-< 
lunuyor ise, acaba benim hangi kelime
yi kullanmam lazım gelir; Sayın Karaevil' 
nıin kendisi ısöylesin. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Kürsüden konuşuyorsunuz, bu kürsüye 
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layık sözler söyleyin. (A1NAP sıraJaoa-
danı gürültüler) 

IBAŞKAN — (Karşılıklı konuşmaya,-
•lım efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— OBvet, (künşüıye layık sözlerin söylen
mesini ben, ıbaştan sizlerdenı bekliyorum; 
çünkü, burada meydanı boş bularak, di^ 
Dediğiniz ıgübi konuşma hakkıma sahip de-> 
gilsiniz. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sayım (Başlkam, ne Ibiçinn laflar buralar?... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Hâlâ 1 İTÜ'lerdesiniz, orada, (kaldınız. 
{AİNAP sıralarından gürültüler) 

AHMET (KARAEVUt «(Tekirdağ) — 
Ayalk uydıırarnadınız. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın. Kıratlıoğlu... 
LüHfea müsaade eder misiniz sayın 

mıilfetvekileri? 

Sayın Kıratlıoğlu, biraz önce de ifa
de ettim, zatıâlinizin genç arkadaşlarımı
za örnek olmanız iktiza eder. Lütfen, o 
kürsünün adabına yakışır şekilde, hita
bınızı düzeltiniz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, elimdeki belgeleri bu kürsüden 
milletin huzuruna getirmek suretiyle ko
nuşma imkânına sahibim. İnsanın elinde 
bu kadar belge varken, bir eski Başba
kan; daha doğrusu, halihazırdaki Baş
bakan, eski Planlama Müsteşarı, hadise
leri bu kadar derinden bilmesi icap eder
ken, gelip de burada, «Atatürk Barajının 
dış finansmanını ben buldum. O bulunan 
kredi de zaten Zambio kredisiydi» falan 
şeklinde laf söylerse, (ANAP sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri) onun karşı
sında, herkes hak ettiği cevabı alır sayın 

Anavatanlılar. (DYP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SÖY (Zonguldak) — Argo sözlüğünden 
konuşuyor bu. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... (Gü
rültüler) 

Sayın Milletvekilleri, müsaade eder 
misiniz lütfen... 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SÖY (Zonguldak) — Argo sözlüğünden 
konuşuyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, ko
nuşmama müsaade buyurun, rica ediyo
rum. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Üçüncü oluyor, Sa
yın Başkan; argo sözlüğünden konuşu
yor, konuşmalarını Türkçe sözlükten ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Bir başbakan ki... 
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, mü

saade eder misiniz?.. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Argo sözler bura
ya yakışmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen... 

Sayın Kıratlıoğlu, size, içtüzüğün 67 
nci maddesini okuyorum : «Kürsüdeki 
üyenin sözü ancak Başkan tarafından, 
kendisini İçtüzüğü uymaya ve konudan 
ayrılmamaya davet etmek için kesilebi
lir.» 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Atatürk 
Barajı konusunu ANAP Grubu Başkan-
vekili getirdi. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
lütfen... 

«... İki defa yapılan davete rağmen, 
konuya gelmeyen milletvekilinin aynı 
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birleşimde o konu hakkında konuşmak
tan men edilmesi, Başkan tarafından Ge
nel Kurula teklif olunabilire 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Atatürk Barajını ANAP Grup 
Sözcüsü oraya getirdi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen... 

Yaşar Bey, müsaade eder misiniz? 
Şimdi, Sayın Kıratlıoğlu, biraz önce 

ifade ettim, zatıâliniz... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

Lütfen müsaade eder misiniz? Ev
vela dinlemesini öğrenin. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Atatürk 
Barajını buraya ANAP Grup Başkanve-
kili getirdi. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen mü
saade edin. 

Zatıâlinizin engin parlamento tecrü
besi olduğunu, yıllarca bürokraside ça
lıştığınızı yakinen biliyorum. Ayrıca, 
genç arkadaşlara örnek olmanızı da özel
likle sizden rica ediyorum. Konu, sade
ce GAP'la ilgilidir, buna sadık kalmanızı 
rica ediyorum. 

Lütfen devam edin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben GAP'a değinerek ko
nuşmamı sürdürmek arzusu içindeydim; 
lakin, Sayın Karaevli burada, GAP'la 
alakası olmayan, efendim, İstanbul'daki 
köprüden, filan yerdeki falan işten; on
dan sonra, Türkiye'de ne kadar elektrik 
varmış, ne olmuş falan, bunlardan bahset
meye kalktılar. Yani, bunun acaba GAP' 
la ne ilgisi var? Eğer ondan bahsedile-
cekse, ben kendisine söyleyeyim; Sayın 
Karaevli, iyi dinleyin, bakın. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK 
(Adana) — Genel Kurula hitap etsin 
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Sayın Başkıan. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın 
Karaevli. 

Devam edin efendim. (ANAP sıra-
İanndan gürültüler) 

Lütfen, müdahale etmeyin efendim; 
anlamıyorum söylenenleri. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın arkadaşlar, ben bir şey söyle
miyorum ki, «Söyleyeceklerimi dinleyin» 
diyorum sizlere, bundan üzüntüye kapıl
manın, böyle harekete geçmenin ne lü
zumu var? 

BAŞKAN'— Sayın Kıratlıoğlu, Baş
kanlığa ve Meclise hitap etmenizi rica 
ediyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Mademki elektrikten bahsettiniz; söy
leyeyim size. 1950 yılında Türkiye'nin 
yalnız 13 köyünde elektrik vardı ve de 
yalnız 82 milyon kilovat enerji üretmek
teydi Türkiye. 1965 yılında ise -Adalet 
Partisi iktidarda iken- Türkiye'nin elekt
rikli k'öyü yalnız 264 adetti ve Adalet 
Partisinin devamı itibariyle, geçen yıllar 
içerisinde (19801de ve ondan sonraki de
vam eden durumlarda) Türkiye'de -elekt
rikli köy itibariyle- nüfusun yüzde 80'i 
elektriklenmişti. Şimdi, kalkar da bura
da, ««Türkiye' de elektriği biz ışıl ışıl 
yaptık köylerde, şehirlerde» derseniz, el
bette ki buna söyleyecek lafımız vardır. 
Yani bunları söylemeyelim mi? Eğer, en-
terkonnekte sistemler... 

AHMET KARAEVLİt (Tekirdağ) — 
Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa'dan bahse
delim. 

BALKAN — Sayın Karaevli, müsaa
de eder misiniz lütfen? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Eğer enterkonnekte sistemler, o iç 
ara hatlar, şunlar bunlar yapılmamış ol-
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saydı, acaba siz nereye ne getirecekti
niz, bunu 'biliyor musunuz? Şunu, bir 
kere, kesin olarak söyleyeyim ki, Tür
kiye'de elektrik üzerinde söyleyeceğiniz 
iner sözün karşısında söylenecek söz var
dır. 1983 yılına kadar Türkiye'nin elekt
rikli köyleri, nüfus itibariyle yüzde 80'i 
kapsamaktaydı. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Söylediklerinize kendiniz de inanmıyor
sunuz!1 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Sadece 
yüzde 26 idi. 

BAŞKAN — Efendim, siz İde çıkar 
aksimi söylersiniz, lütfen hatibi dinleye
lim. 

«UDİ TÜREL (İstanbul) — Zama
nınızda ne kadar elektrik üretiliyordu 
ki?.. 

ESAT KIRATL'EOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, bakın arkadaşlar, aynı durum 
Kjarakaya Barajı üzerinde söylenir; ya
ni, Karakaya'nın, sizin söylediğiniz gibi, 
yüzde 19'u falan değil, 1983 yılında fi
zikî olarak yüzde" 62'si bitmiş durum
daydı. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
Buna inanmıyor musunuz? O zaman aça
lım bir Meclis araştırması, acaba sizin 
dediğiniz mi doğru, bizim dediğimiz mi 
doğru; bu meydana çıksın. (DPY sıra
larından alkışlar.) 

Burada parmak çoğunluğuna dayan
mak suretiyle el kaldır, el indir; ondan 
sonra mesele bitti: Eğer, bu duruma ge
tirmek istemiyorsanız ve benim söyle
diklerim doğru değil ise, Sayın Kılıç'ın 
söyledikleri doğru değil ise, Sayın Çe-
tin'in söyledikleri doğru değil ise, aça
lım bir Meclis araştırması, doğru neyse 
ortaya çıksın. Heyecanlanmayın böyle, 
heyecanlanacak ne var? (DYP sıraların
dan alkışlar) 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
O dönemde günde kaç saat cereyan ke
siliyordu, onu söyler misiniz?.. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Her şey ortada, siz rahat olun 
beyefendi. 

ESAT KfRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, Atatürk Barajı 
konusunda Sayın Başbakan burada ko
nuşurken, elbette ki, söylenmesi lazım 
geleni ben söyledim; çünkü, Atatürk Ba
rajının lîbale konusu nedir, kredisi nasıl 
bulundu; bunları yaşayan o zamanki bir 
bakan olarak, eski Planlama Müsteşarı
mızın bumda bu şekilde konuşmasını 
fevkalade yadırgadım ve âdeta ayıpla
dım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, elimde
ki belgeler... Acaba eski Planlama Müs
teşarımız, yeni Başbakan Sayın Turgut 
Özal'ın dediği mi doğru, yoksa gerçek 
nedir? Ona bir bakalım. 

»MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sizi 
tanıyınca, o zamanki talihsizliğe inandık 
beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Topaç, lütfen... 
ESAT KIRATLIOÖLU (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, Atatürk Bara
jının finansmanı konusunda iki tane ka
rarname var. 

(MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Allah 
Allah! ' 

ESAT KIRATLIOÖLU (Devamla) 
Evet, çok acaibinîze gidiyor, «Allah Al
lah» diyorsunuz; ama, gerçek bu. İşte, 
bunları öğrenmek için açalım bir Mec
lis araştırması da, gerçek meydana çık
sın. Yani, burada «Allah Allah» demey
le bu mesele hallolmaz ki değerli arka
daşlarım. Açalım bir Meclis araştırması, 
gerçek meydana çıksın. 

İşte, fotokopisi burada. (ANAP sı
ralarından «Ne o?» sesleri) Bunun foto-
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kopisi burada. Bakın, Sayın Süleyman 
Demirel Başbakan... (ANAP sıralarından 
«Eski Başbakan» sesleri) 

Hiç merak etmeyin, inşallah yakında 
yine başba'kan olacak. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Sizin, eko
nomik durum itibariyle memleketi böyle 
felakete götürmeniz ve yüzde 36'lık re
yiniz sizin daha fazla iktidar olmanıza 
kifayet etmeyecek değerli arkadaşlarım. 
(SHP :sıratarından alkışlar) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Siz 
hâlâ ders alamadınız! 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— tşte burada kararname. Kararname 
sayısı 8/1308 ve 20 Temmuz tarihli. Di
yor ki burada1: «Güneydoğu Anadolu 
Projesi için, içerisinde buluntan... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— 'Niyet mektubu o. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — O niyet mektubu. 

ESAT KTRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Dışişleri Balkanı, şimdi, niyet 
mektubu mudur, nedir; onu ben size 
söyleyeceğim; hem de Bakanlar Kurulu 
kararıyla, niyet mektubunun ne olduğu
nu arz ederek. (ANAP sıralarından «Sü
re doldu» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, saat önümde, 
dikkatle izliyorum; tabiî, hatibin sözü 
kesildi zaman zaman. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Süreyi ileri sürerek, acaba bu mese
leyi neden böyle geçiştirmek istiyorsu
nuz sayın arkadaşlar? Yani »süreyi ge
çiştirelim, ellerimizi kaldıralım, meseleyi 
bitirelim!.. Burada infial duyacağınıza, 
süre meselesini konuşacağınıza... Burada 
grup başkanınız konuşurken, Sayın Ba
kan konuşurken süreden bahsetmiyor-
yordunuz! Şimdi ayağınıza taş düştüğü 
için mi süreden bahşetmeye başladınız?! 
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(DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; ANAP şuralarından gürül
tüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 10 
dakikadır ne söyledin? 

ESAT KIRATLDOĞLU (Devamla) 
— İşte bu kararnameyle Bschenviss ve 
Braun Boweri, Wimpey International 
London ve Hochtief Aktiengesellshaft 
firmalarının iştirakiyle, kredi bulunmak 
suretiyle, cebrî boru ve teknik malze
menin yaptırılması işi bu firmalara veri
liyor. 

Şimdi, vesika mı istiyorsunuz? Ora
da, sayın bakanlar «Niyet mektubu» di
ye itiraz ediyorlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Doğru değil mü? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Sayın Bakan ya niyet mektubunun ne 
olduğunu bilmiyor ya da meseleden bi
haber! \(DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

Sayın Kıratlıoğlu, sürenizi 5 dakika 
geçtiniz; lütfen toparlayınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— 24.2.1982 günü, o zamanın Devlet Su 
İşleri Genel Müdürü, Başbakan Yardım-
cnsı Turgut Özal'ın başkanlığında topla
nacak bir komisyona yeni bir kararname 
şekli sunuyor; işte onun fotokopisi de 
burada. 

'MEHMET ALİ DOflUŞLU (Bingöl) 
— «'Başbakan» de. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

Burada, 8/1308 sayılı Kararnamenin 1.1 
maddesi uyarınca -Yani bizim kararna
menin- deniliyor ki; «Devlet Su İşleri 
G enel Müdürlüğünce dış yapımcı firma
lardan teklifleri alınmak suretiyle söz-
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leşme taslağı tamamlanarak teminata 
hağlanmtş...» 

«Niyet mektubu» değil, «Teminata 
bağlanmış» Sayın Bakan, dinliyorsunuz 
değil mi? (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri yalkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler)! 

SAİT EKtNCl (Burdur) — Yine Sa
yın Başbakanımız imzalamış, doğru ya
ni. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Ge
nel Kurula hitaben konuşun. 

Süreniz doldu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— «Elektrik ve makine daimî teçhizatı 
ile cebrî boruların... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletve
killeri... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— «... Eschenvıis's Limited Zürlich/tsviç-' 
re ve Brown Boveri and Co. Limited -
Baden/îsviçre gruplarına verilmesi» diyor. 
İşte, o zaman bu şekilde gelen kararna
me, maalesef, zamanın Başbakan Yar
dımcısı bu toplantıda bunu almasına 
rağmen ve de zamanın Maliye Bakanı 
(Sayın Kaya Erdem) o zaman bunu de
ğerlendirme imkânını dahi bulamamışlar 
ve istifa etmişler, görevden ayrılmışlar. 
Ayrıldıktan sonra, Başbakan Ulusu'nun 
zamanında yeni bir kararname... (ANAP 
sıralarından «Sayın deyin» sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sö
zünüzü kesmek zorunda kalacağım,- lüt
fen ioparlayınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, konuşma süremin ya
rısı, Anavatan Partililerin sözümü engel
lemesiyle geçti. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Zaten boşuna konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, ben size, aşa
ğı yukarı on dakika müsamaha ettim. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Hayır efendim, ben.., 

BAŞKAN — Bu itibarla, sözünüzü 
toparlayın lütfen. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, değil efendim. 

Bakın, zamanın Başbakanı Bülend 
Ulusu'nun döneminde imzalanan bir ka
rarname... (ANAP sıralarından «Sayın 
Ulusu...» sesleri) 

Sayın Ulusu... Zaten konuşmamın ba
şından beri «'Sayın Ulusu» diyorum. 
(ANAP sıralarından «Hayır, hayır» ses
leri) 

Kararnamenin sayısı 8/5132, tarihi 
19 Ağustos 1982, Resmî Gazete sayısı 
17787. Kelime ve kelime aynen bizim 
kararname. Bakın Orada ne diyor. 

«Madde 4. — 20.7.1980 gün ve 8/1308 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.1 
maddesi gereğince ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet Su 
îşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ata
türk Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
elektrik ve makine daimî teçhizatı ile 
cebrî boruların yapım ve montajı için 
kendilerinden teklif alınan : 

Eschenviss Ltd. 
Braun Boveri and Co. Ltd. 
Sayın Bakan, nerede bunun niyet 

mektubu Allahınızı severseniz? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Açıklayacağım, açıklayacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurula 
hitap edin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Bitmedi daha, hiç ümitlenmeyin. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Sayın Bülend Ulusu Hükümetinin ka
rarnamesinin 5 inci maddesi ne diyor, 
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niyet mektubu mu değil mi, bakın: «Yu
karıda 4. a ve 4. b maddelerinde sayı
lan şartların, anılan firmalarca yerine ge
tirilmemesi hallinde, DSİ Genel Müdür
lüğünce 18.8.1980 tarihinde kendilerin
den alınmış oltan ve halen DSt'de bulu
nan teklif ve teminatları...» 

«Teminat» deniyor; nerede niyet mek
tubu? (ANAP sıralarından «Bağırma, ba
ğırma» sesleri) 

Kusura bakmayın, bağırtıyorsunuz ca
nım, yani o kadar heyecanlanıyorsunuz 
ki, sizin heyecanınızı teskin etmek: için, 
yani 'biraz bağıroyım istiyorum. 

Belki de burada, sayın balkanlar bi
lirler ,bakın daha bitmedi. O zaman Ma
liye Bakanı olian... 

'BAŞKAN — Sayın Kıratiıoğlu sö
zünüzü kesiyorum, lütifen. bitirinüz efen
dim. (ANAP sıralarından sıralara vur
malar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Hemen bitiriyorum, bir iki dakika 
müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Hemen bitirelim lütfen. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— İşte böyle söz bİtürmekle bu kadar 
önemli konuların neticeye bağlanması 
mümkün değil. Açın şu araştırmayı da 
netice meydana çıksın. 

Değerli arkadaşlar, şimdi bu temina
ta bağlanmış ve bu teminatın garantö
rü ise -öyle, Sayın Turgut Özal'm söy
lediği gibi, Zaımbia kredisi filan değil-
dünyanm en büyük bankalarından biri 
olan UBS (Un'ion Bank of Swıi'tzerland) 
tir; bunun garantörü budur. Zambia kre
disi diye ortaya çıkartıp da, bunu kü
çültmenin ne manası var? 

Bu projeler ,aslında, projeleri yapan 
insanlar için mühimdir, onlar için değer
lendirilmesi mühimdir. Büyük paralar, 
bazen, birtakım kimseleri yorar; nitekim 

yormuş da. Şimdi,' zamanın Maliye Ba
kanı, 12 Eylül ihtilalinden sonra (17 Şu
bat 1981 günü) bir İstanbul gazetesinin 
müha'birine beyanat veriyor, «Biz 4 mil
yar dolarlık kredi bulduk. Bunun 2 mil
yar dolarını inşaat için, 2 milyar dola
rını da cebrî borular ile makine, teçhi
zat ve inşaatla beraber iletim hatları için 
aldık» diyordu. Türkiye ilk defa böyle 
bir kredi buluyordu ve böyle bir kredi
nin o zamanın hükümeti tarafından bu
lunmuş olması konusundla yine o zama-
nun müsteşarı Sayın Turgut Özal, 6 Ey
lül 1980 günü Erzurum'da yaptığı bir 
konuşmada ne diyor? 

BAŞKAN — Sayın Kıratiıoğlu, çok 
uzatıyorsunuz, sabrımı taşırryorsunuz. 
i(ANAP sıralarından sıralara vurmalar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— «Son aylarda kaybolan tasarruf etme 
eğilimi yeniden canlandırılmıştır. Ekono
mik ilişkilerde çok iyi bir netice elde 
edilmiştir. Türkiye, gerek yenli kredi, 
gerek yeni borç ertelemeleri şeklinde 7 
milyar dolarlık bir imkân sağlamıştır» 
diyor. Ondan sonra da kalkıyor, geçmişe 
bir sünger çekiyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratiıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Artık sa'brımı taşırdı

nız, lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bir: Atatürk Barajının dış finansma
nını Sayın Karaevlü -sizin söylediğiniz gi-
ıbi- siz 'bulmadınız; Adalet Partisi ikti
darı buldu, Sayın Süleyman Demire! bul
du; siz bulmadınız. (DYP sıralarından 
alkışlar) Eğer, aksine bir dokümanınız 
varsa, işte kürsü, açarsanız araştırmayı 
gelir burada ispat ederseniz. Onun için, 

— 646 — 



T. B. M. M. B : 14 

ikide birde, temcit pilavı gibi, buraya ge
lip de, Atatürk Barajına sahip olma zih-
müyetini böyle devam ettirmeyin, her de
fasında sizin karşınıza çıkar ve bunları 
cevaplandırırıma (ANAP sıralarından gü
rültüler, sıralara vurmalar) 

Aslında, burada daha çok konuşu
lacak şeyler var; ama, anlıyorum ki, yüz
de 36, yüzde 64'ü alt etme durumunda. 
Bu hakkı kanunla siz elinize geçirdiniz. 
Bu yüzde 36, size fayda getirmeyecek;; 
bu yüzde 36 sizin sırtınızda kambur ola
rak devam edecek ve her yerde boynu
na deve çanı takılmış develer gi>bi dola
şacaksınız ve neticede bu sizi... (ANAP 
sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler) 

(Başkan tarafından hatibin mikrofo
nu kapatıldı) 

BAŞKAN — «ayın Kıratlıoğlu, sö
zünüzü kestim. 

AHMET KARAEVLl ı(Tekirdağ) -
Sayın Başkan, ne diyor? 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, sözünü geri alsın, «Deve 
çanı» ne demek? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
hatibin son söylediklerini tespit edeme
dim Başkan olarak. 

Kendilerine sataşıldığından bahisle, 
Sayın Safa Giray söz istemişlerdir. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

M. TURAN BAYAZrr (îzmir) — 
Sayın Başkan, oylamadan sonra söz ver
meniz gerekir; şimd'i verirseniz, oylama
ya etkM ola'bilir. 

IBAŞKAN — Sayın Bayazıt, bunun 
takdiri tamamen Başkanlığa aittir. Bi
naenaleyh, «Sayın bakanların gerçekler
den bihaber» ve «yutturmaca» tabirleri 
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(Başkanlıkça sataşma olarak görülmüş
tür; Sayın Giray'a söz verilmiştir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın ıBaşkan, benlim de söz hakkım var 
efendim. 

BAŞKAN — Yok yok, sadece Sayın 
Bakana, şahsınıza değil. 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Hayır efendim, şahsıma sataşıldı; Sayın 
Bakandan sonra söz hakkım var. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Siz oturun lütfen. 
AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 

Efendim, şahsıma sataşıldı. 
HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, oylamadan sonra söz ver
meniz gerekir; çünkü, Sayın Bakanın 
konuşması oylamaya geçilmesi aşama
sında oylamayı etkileyebilir; oylamadan 
sonra söz verin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, söz verilmiş
tir. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 5 da
kikadır; lütfen kısa ve öz olarak mese
leyi tasrih edin efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI ÎSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) 

— Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
1980 yılında 20 Temmuz tarihli Resmî 
Gazetede neşredilen 8/1308 sayılı Karar-
nameriin, Atatürk Barajının kredisini te
min edip etmediği konusun'dla bir teknik 
izahata ihtiyaç olduğu kanaatine vardı
ğım ve bunları anlamamakla da itham 
edilmiş olduğum için Söz almış 'bulunu
yorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sataş
ma var diye söz aldınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Evet, anlamamakla itham etmek, sa
taşmadır efendim. 
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MUSTAFA YIUMAZ (Gaziantep) — 
Gerçek öyle değil mi? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... Çok rica ediyorum. 

(BAYINDIRLIK VE İİSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Şimdi, bu kararnamede, Sayın Kırat-
lıoğlu'nun okuduğu firma islimlerinden 
sonra, «Bu firmalar ortaklığınea proje
nin -'ki 'Sayın Kıratlıoğlu ibu kısmını oku
madı, Ibelık'i de esas anlamadığı yeri ora
sıdır- iç ve dış para ilhtiyacunın tamamı
na yetecek miktarda kredi sağlanacağı ka
nıtlandığından, teçhizatı... inşaatı... ver
mek üzere Devlet Su İşleri ve Maliye Ba-
ıkanlığı yetkili k'nlıntmıştır» deniliyor ve 
diğer detaylar devam ediyor. 

İİBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
taşma bunun neresinde? 

IBAYINDIROK VE 'İSKÂN BAKA
NI KSMAfiL SAFA GJRAY (Devamla) 
— Şimdi, fbaıkınız, kredi ortada yoıkitur. 
Onun âçin, bu firmalar eğer 'krediyi temin 
ederlerse, bu işin ihalesi için Devlet Su 
lîşjleni ve Maliye Bakanlığına görüşmeler 
yapmak ve bağlamak üzere ,yetki verdimi 
demektir. (Bu, şimdi bizim, genel müdür-
ilerimıizin imzasıyla verdiğimiz niyet mek
tuplarının aynıdır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBakınız, bu niyet mektubunu alan fir
ma veya firma grubu gider krediyi arar, 
(getirir. Bugün, buna, Hazine ve Dış Ti
careti Müsteşarlığımız bakar; eğer, kre
di, şartları itibariyle kabule şayan ise, im
zalar; imzaladıktan sonra, tasdik edilme
si için Bakamlar Kuruluna ancak1 o za
man çıkarılır. IBakıniiz, olan olay da bu
dur. 

İşte, 15 Haziran 1984 tarihli Resmî 
Gazetedeki 84/8(117 sayılı Kararname. 
Bakınız, bu kararname de şunu diyor : 
«Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Sant

ralı Projesinin hidrolik ve elek'tromeka-
nik ekipman grubunun Federal Alman
ya'dan temin edilecek bölümlünün yüzde 
'8Q'l:ik kısmının finansmanı maksadıyla 
Hükümetimiz ile (Kredi - Transtalt Für 
Wiederauıflbau...» ı(DYP sıralarından gü
lüşmeler) Efendim kopya iyi çıkmamış 
onun için okuyamadum, özür dilerim. 
«... arasında 16 Mart 1984 tarihinde im
zalanmış olan ekili 280 milyon Doyçe 
Marklık kredi anlaşmasının onaylanma
sı) karara bağlanmıştıır.» IBakınız, kredi 
anlaşmasını, onaylamak için Bakanlar 
(Kuruluna çıkarıyoruz. Yani, git bana kre
diyi bul gel de, seninle bu iş için anlaş
ma yapayım diye değil. Ona, niyet mek-
tulbu denir. İşin acısı da şudur : Bugün> 
niyet mektupları genel müdürler tarafın
dan imzalanarak veriliyor ve ona millet-
lerarasıı finans müesseseleri itibar ediyor. 
Demek ki, o zaman itibar etmemiş ki, 
Bakanlar Kurulundan istemiş. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

AHMET KARAEVU1 (Tekirdağ) — 
Sayın IBaşkan, herm şahsıma, hem grubu
ma hakaret edildi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, araştırma öner
gesi hakkındaki ön görüşmeler tamam
lanmıştır. 

AHMET KARAEVUl ((Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, bana söz vermek duru
mundasınız. 

BAŞKAN — Oylamadan sonra bu 
konuyu düşüneceğim Sayın Karaevli, lüt
fen oturun. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Efendim siz kestiniz sözünü, hakaret1 et
ti diye! 

IBAŞKAN — Araştırma önergesini... 
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AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, siz sözünü kestiniz sayın 
'konuşmacının!.. 

(ESAT KERATLIOĞLU ((Nevşehir) — 
Saym Başkan, ben de söz istiyorum. Sa
yını Bakan «Anlamadı» diye sataşmada 
bulundu; «Anlamadı» demek bir sataş
madır. 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, son sözü kastetmiyorum. 
Siz sözlünü kestiniz, hakaret ettiği için. 

Bana söz vereceksiniz. 
BAŞKAN — LüÜfen... Hiç kimseye 

ıslöz vermiyorum artık. 
AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, ben söz istiyorum. 
\BAŞKAN — Elendim, herkes yerine 

otursun; hiçbir arkadaşımıza söz vermi
yorum. 

ESAT KIRATLIOÖLU (Nevşehir) — 
«Niyet mektubu» demek «Teminat mek
tubu» demek değildir. 

IBAŞKAN — Oturun lütfen, oturun. 
Onu başka zaman başka şekilde tartışır
sınız. (Gürültüler) 

IESAT KIRATLIOĞUU (Nevşehir) — 
Nasıl başka zaman? «Anlamadı» diyor. 
Kendisi anlamııyor, yazdığını okuyamı
yor, ondan sonra «Anlamadı» diyor. 
(ANAP sıralarından, «Otur yerine» ses
leri, gürültüler) 

IBAISKAN — Öyle demedi, «Anlama
dı» demedi. 
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ESAT KrRATLIOĞİIJU ((Nevşehir) — 
Teminat mektubu, niyet mektubu de
ğildir, 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, Mecfo araş
tırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunaca
ğım, 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, bana söz vermek duru
mundasınız. 

İBASKAN — Meclis araştırması öner
gesini kabul edenler lütfen işaret buyur
sun. Kaibul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. (DYiP sıralarından1, «Say, 
sayı» sesleri) Efendim, gözle görülür şekil
de bariz fark vardır, onun için saymaya 
gerek yok. 

İSayın Karaevli, hatibin son sözlerini 
Başkanlık tespit edememiştir. Zabıtlar ge
lecek, bilahara... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Ben son sözünden dolayı söz istemiyo
rum; daha önce şahsıma hakaret edildi. 

,DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Üç defa sataştı, 
metnin içinde var. 

(BAŞKAN — Bilahara bu konuyu bu 
oturumda görüşeceğiz. Müsaade eder mil
siniz? 
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VI. — SORUL 

A) SÖZLÜ SORULA R VE CEVAP
LARI 

(BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Soru
lar» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki soru ıgeri alınmıştır, 
2. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 

nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere da
ha önce dağıtılmış olan toprakların geri 
alındığı ve Hatay İli dışından getirilen
lere verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekecinin cevabı (6/2) 

ıBAŞKAN — 2 net sırada, Hatay Mül-
lletivakıill Öner Miski'nin, Hatay İlindeki 
topraksız çiftçilere dana önce dağıtılmış 
olan toprakların geri alındığı, ve Hatay 
İli idışından getirilenlere veriıldiği iddia-
ısına ilişkin Başlbakandanı sorusu vardır. 

ISoru saihi'bi burada mı efendim? Bu
rada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Bura
da. 

BAŞKAN — Sbru önergesini okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun 'Başbakan tarafın
dan sözlü olarak yanıtlanmasını arz ede
rim. 

Öner Miski 
Hatay 

1. Hatay İli Türkiye'nin yüzölçümü 
en küçük ve nüfus yoğunluğu en büyük 
illilerinden biridir. 

(Hatay'da topraksız pek çok çiftçi var. 
Cumhuriyet Halk Partisii iktidarımda 

10'ar dönümlük normlarla topraklandırıl-
maya çalışılan bu topraksızların elinden 
topraklarının alındığını ve Hatay ili dı
şından getirilenlere daha yüksek norm
larla toprak verildiğini, bu nedenle de Ha

fi VE CEVAPLAR 

tay'daki topraksız çiftçilerin haklarının 
yendiğini biliyor musunuz? 

2. Topraklandırmada, o toprağa en 
yakın yaşayanların topraklandırılması ge
rekirken, onbinlerce kilometre uzakta, bin 
kilometre uzakta yaşayanların öncelik al
maları, hem de çok daha yüksek norm
larla topraklandırılmaları Hataylı top
raksızların kafasında «Biz bu ülkenin va
tandaşı değil miyiz ki dışarıdan gelenlere 
toprak verildiği halde elimizdeki toprak
lar alınıyor?» diye bir düşünce yerleşiyor. 

Bunun millî birliğimiz için bir tehlike 
olabileceğini düşünmüyor musunuz? 

3. Tarımsal başka bir uğraşı olma
dığı* ve tüm yaşamlarını tarımla karşıla
dığı halde hasbelkader nüfus yoğunluğu 
fazlalaştığı için belediye oluşturan Serin-
yol kasabasında yaşayan topraksız çiftçi
lerden şehirde yaşadıkları gerekçesi ile 
dağıtılan toprakların sadece ve sadece bu 
gerekçe ile geri alındığını biliyor musu
nuz? Yalnız tarımla uğraşanların nüfus 
yoğunluğu fazla olan yerlerde yaşamları 
bu vatandaşlarımızın cezalandırılması 
için gerekli bir neden midir? 

4. Serinyol, Maraşboğazı, Demirköp-
rü, Sıçanlı, Horlıak, Kurtuluş, Varışlı ve 
bu yörelerin çevresi ile Hatay'da tüm top
rakları ellerinden haksız olarak alınan 
topraksızların en yakın zamanda toprak
landırılmasın! düşünüyor musunuz? 

5. Hatay gibi millî birliğe en çok ge
rek duyulan bir ilde yapılan bu hataların 
bir an evvel giderilmesi gerekmez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH 

TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Hatay Milletvekili 
Sayın Öner Miski'nin, Sayın Başbakanı
mıza tevcih ettiği soru önergesini cevap
landırmak üzere huzurlarınızdayım. 
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iDevletçe, baraj, havaalanı, fabrika ve 
benzeri tesislerin inşası sebebiyle yapılan 
kamulaştırma alanlarında kalan nüfus ile 
yurt içinde gezici olarak yaşayan göçebe 
nüfus, 2510 sayılı İskân Kanunu esasla
rı dahilimde, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca iskâna tabi tutulmaktadır. 

Ülkemizde, son zamanlarda, ardarda 
inşa edilmekte olan baraj göl alanlarında 
binlerce aile kalmakta ve bu aileler ge
çim imkânlarını kaybettikleri için,.yeni
den başka bir yere iskân edilmeleri zo
runlu olmaktadır. Bu ailelerin yeniden 
iskânları! düşünülürken, öncelikle Hazine 
arazis'i kullanılmakta, Hazine ara&izi yok
sa şahıs arazileri kamulaştırılarak, iskâ
nın gerçekleştirilmesi yoluna gidilmekte
dir. Nitekim, Karakaya Barajının yapımı 
sebebiyle Malatya ve Elazığ illerimizden 
toplam olarak 125 aile Aydın Söke Kı
rık iç i mevkiinde üskân edilmiştir. Yine ay
nı sebeple Malatya İlinden 132 aile de 
Konya İlinde iskân edilmiştir. Bu cüm
leden olarak, Altınkaya, Derbent, Kılıç-
kaya, Çakmak ve Yahyasaray barajları
nım inşasından dolayı taşınmaz malları 
kamulaştırılıp, geçim imkânlarını kaybe
den aileler arasında, devlet eliyle iskân ta
lep ederek hak sahibi durumuna gelen 
828 aileye ilaveten, 171 Afganlı göçmen 
ailesi ile 299 göçebe ailesi olmak üzere 
toplam 1 298 ailemin tarımsal iskânı ger
çekleştiğinden, bu ailelerin iskânlarının 
sağlanması için, yurt içinde Hazineden 
arazi kaynağı araştırılmış ve Hatay İli 
Merkez İlçe hudutları dahilinde, mülkiye
ti Hazineye ait bulunan 10 parselde takri
ben 59 bin dönümlük tarım arazisi (Amik 
göl aynasının kurutulmasıyla elde edilen 
arazi) iskân hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mil
lî Emlak Genel Müdürlüğünce, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına tahsis 
edilmiştir. 
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Bu çalışmalar cümlesinden olmak üze
re, Altınkaya Barajından etkilenen Sam
sun ve Sinop illerinden 171 ailenin Ha
tay Reyhanlı Horlak mevkiinde; Sanke-
çili göçebe grubundan 211 ailenin Hatay 
Kırıkhan İlçesinde konut ve işletme bi
naları yapılarak, yukarıda belirtilen tah
sisli araziden tarım arazisi verilmek su
retiyle, tarımsal iskânları sağlanmıştır. 

Ayrıca, Baldıran göçebe grubundan 
88, Afganlı göçmenlerden 171; Altınka
ya Barajından etkilenen 187, (Derbent Ba
rajından etkilenen 127, Kılıçkaya Bara
jından etkilenen 259, Çakmak Barajından 
etkilenen 42, Yahyasaray Barajından et
kilenen 42 aile olmak üzere, toplam 916 
aileye, Amik Ovasındaki arta kalan ara
ziden -iskân projesine göre- tarım arazi
si verilerek, iskân edilmeleri, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Ge
nelkurmay Başkanlığının görüşleri de 
dikkate alınmak suretiyle, kararlaştırıl
mış olup, uygulama çalışmalarına süratle 
devam edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ıbu genel izahat
tan sonra, şimdi, önergede ifade edilen 
diğer hususlara temas etmek istiyorum. 
Yöre halkına ait olduğu ve ellerinden 
alındığı iddia edilen araziler, aslında, 
Amik ,@öl aynasının kurutulması ve dev
letçe ıslahı sonucunda kazandan, Hazine
min özel mülkiyetinde olan arazilerdir; is
kân hizmetinde küıllanılmak .üzere Tarım 
Orman ve Köyişjleri Bakanlığı adına tah
sislidir; ancak, iskân (hizmetinde kula-
nılıncaya kadar millî ekonomiye katkıda 
Ibu'lunması için, Maliyece, yöre halkına ki
ra mukabili, (geçici olarak kuilandırıljnıış-
ıhe. 

Hatay'da iskânı öngörülen ailelerin 
ıbüyük bir .bölümü taşınmaz maJMarj toaraj 
\göl alanlarında kalıp, geçim imkânı kay
bolan ailelerdir. Geçim imkânları devlet-
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çe ortadan kaldırılan ailelerin yeniden is
kâna talbi tutulması, yine devletin göre
vidir, 

(Yapi'lmuş ve yapılması kararlaştırılan 
İskânda, arazi kaynağı çok dikkatli kul
lanılarak, norm arazi» ölçüde düşük tu
tulmuştur. (Takriben 10 ve 22 dönüm 
kadar). 

iSerinyol, Maraşfooğazı, DemirkÖprü 
ve Sıçanlı köylerinde 12İ1 aileye 4 871 dö
nüm arazi, müllga 4753 ve 501(6 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunları ge
reğince 1950 ve 1967 yılları arasında da-
ğıtıllımuş olup, halen maliklerinin mülki
yetindedir. Hiçihir ailenin tapUlu arazisi
nin elinden alınmasa ısöz konusu değildir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

ISayın Miski, cevaba karşı söz istiyor 
musunuz? 

ÖNER MİtSKlt '(Hatay) — izninizle 
Saym Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Miski. 

'ÖNER MİSKî (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; elbirliğiyle çö-
zürnı getirmemiz dileği ile, hem mantık 
hem de vicdan dışı olan bir durumu bil
gilerinize sunmak istiyorum. 

Topraksız olacaksın, çiftçi olacaksın, 
devlet uygun görüp sana bir 'tarla kirala
yacak; yıllarca uğraşıp toprağı ıslah ede
ceksin, geçimini buna ıbağlayaeaksan, son
ra bu toprak senin elinden hiçbir nedeni 
olmaksızın alınacak ve senin ilinin1, hatta 
memleketinin dışından getirilip iskân edi
len kişilere verilecek!.. Bu inanılmaz olay 
(Hatay'da yaşanıyor; insanlar toprağından 
koparılıp perişan ediliyor. Bu durum, on1 

dönümlük tarlalarında ekmek kavgası ve-
ıren Serinyol, Anayazı, Paşaköy, Aşağıo-
ıba, DemirkÖprü, Çakaltepe, Saçaklı ve di

ğer köylerde yaşanıyor; hak sahibi olduk
ları belirlenip, 1974'ten bu yana kiracı 
ıstattisünde olan, küçücük topraklarından 
ekmeğini çıkaran binlerce yurttaşımızın 
(toprağı şimdi elinden alınıyor. 

Değerli milletvekilleri, olayı başlangı
cından anlatayım izninizle. Hatay, yüz
ölçümü bakımından Türkiye'nin en kü-
çlük yedi ili arasındadır. (Buna karşılık, 
1985 nüfus sayımına göre, kilometrekare
ye 185 kişi ile, İstanbul ve Kocaeli'den 
sonra en yoğun nüfusa sahiptir. 

(Gene, Hatay, gerek doğum oranları, 
ıgerekse igöç nedenleriyle nüfusu en hızlı 
artan ikinci ilimizdir ve bu oran binde 
4rdir. Ayrıca, kırsal nüfûsu da en fazla 
artan illerimizdendir. 

(Bu gerçekler çerçevesinde, Hatay'da, 
Yapraksız köylü çok fazladır. Tüm Hazi
ne arazileri köylüye dağıtılsa bile, insan
lar topraksız kalacaktır. 

(Hatay'ın bu özel durumu ve insanla
rın toprak ihtiyacı devlet tarafından dik
kate alınarak ve -Sayın Bakanını da izah 
ettiği tgjiibi- çok eski tarihlerde başlanarak', 
bu ağır soruna bir çözüm aranmıştır. 

1973 öncesinde, Hatay'ın; topraksız 
çiticilerine, devlete ait topraklardan, baş
langıçta 40, sonra 20 dönüm arazi veril
di. 1973 yılında Toprak ve Tanım Refor
mu Yasası çıkınca, devlet, kendi (toprağı
nı köylüye kiralamaya başladı. Talebin 
fazlalığı ve toprağın azlığı nedeniyle, ki
ralama normu 10 dekara düşürüldü; ama, 
uygulama devam etti; köylünün derdine 
(bir nebze derman olundu, 

iŞ/kndi yaşadığımız olay ise, devletin, 
(geçmişte köylüye kiraladığı toprakları 
onun elinden almasıdır; Hazine arazisini 
ise, öncelikle Hataylılara değil, dışarıdan 
getirip iskân ettiklerine vermesidir. 

(Değerli milletvekilleri, şu anda Ha
tay'da bulunan devlete ve yabancu uyrukr 
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lulara ait tiiım topraklar, Hataylı top
raksız çiftçilere diağıtılsa bile yetmeyecek 
düzeyde iken, i!l dışından ve Afganistan' 
dan getirilip iskân edilenlere, Hatay'da, 
25 ilâ 30 dekar arazi, tapulu olarak da
ğıtılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kesinlikle, bu 
yurttaşlarımızın topraklandirıılmıasına kar
şı değilim-; ancak, topraklandırmada, be
lirli bir ilkeden hareket etmenini gerekli
liğine inanıyorum. Topraklandırmada il
ke, o toprağa en yakın oturan yoksul ve 
topraksız, çiftçilikle uğraşan yöre halkın
dan başlamak olmalıdır; yasalar bunu 
amirdir; 17 Ağustos 1940'da çıkartılan 
Toprak Tevzi Talimatnamesinde, 11 Ha
ziran 1945 tarihli ve 47513 sayılı Çiftçi
yi Topraklandırma Kanununda, 25 Ha
ziran 1973 tarihli ve 1757 sayılı Toprak' 
ve Tarım Reformuı Kanununda, toprak 
dağıtımının, o bjö'llge ve köydeki toprak-

• sızlardan başlanarak yapılacağı konu
sunda kesin hükümler mevcuttur. 

'•Mjaitiye Bakanlığının 26 Haziran 1980 
ıgün ve 106 sayılı Geneligesimin Dl/lb mad
desinde, «O köy veya belde için bulunan 
toplam ihtiyaç, kiraya verilecek arazi 
miktarı ile karşılaştırılır. !Bu karşılaştır
mada, kiralanacak arazi miktarı o köy ve 
Ibeldedeki toplam ihtiyaçtan fazla ise, 
tam norm üzerinden ihtiyacı karşılaya
cak miktarı ayırarak, fazlası bu genelge 
esaslarıma göre, en yakın köydeki toprak
sız veya az topraklı çiftçilere kiralan-
mak üzere elde tutulur» denilmektedir., 

Geneügeden de açıkça anlaşılacağı 
üzere, önce, dağıtılacak toprakla bulun
duğu köydeki topraksız çiftçiyi topraklan
dıracaksınız, arta kalan toprak olursa, ya
kınlık sırasına göre diğer köylerdeki top
raksız köylüleri topraklandıracaksınız. 
Bu yapılmadı, yasalarda belirtilen' yapıl
mamıştır. Hataylı topraksız çiftçiden, 
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yoksul köylüden alman bu topraklar, Ha
tay dışından gelenlere dağıtılmıştır. Oörü^ 
nen olur ki, bu (gelen yurttaşlarımızın da 
dışında daha yeni yeni gurupların Ha
tay'a getirilip topraklandırılması düşünül
mektedir; bu izlenimi doğrulayan olgu
lar bulunmaktadır. Yapılmış 171 iskânı 
konutu yanında, 4,2 milyar liraya 235 ko
nut daha ihale edilmiştir. Bunun açık ma
nası, bir gurup daha Hataylı topraksız 
çiftçinin kiraladıkları toprakların elle
rinden alınacak olmasıdır. 

iDağıtılan ve dağıtılması düşünülen bu 
toprakların çevresinde, pek çok topraksız 
hak sahibi çiftçi ile, Hatay'ın Toprakhi-
sar köyünün baraj sahasında kalmıası ne
deniyle bu köylülerin topraklandırılması 
gerekirken, bu da yapılmamıştır. 

(Hak sahibi (topraksız Hatay çiftçisin
den, kiraladığı toprağı alıp, Hatay dışın
dan gelen yurttaşımıza vermek haksızlık
tır, adaletsizliktir. Türkiye'de birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyulan bu ortamda 
adil davranmak gerekir, hata yapmamak 
gerekir, yasalara ve ilkelere uymak gere
kir. Hükümet, bu nedenle bu işleme he
men son vermelidir, yanlışı düzeltmelidir; 
Hataylı topraksızlara daha sevecen yak
laşmalıdır. 

Yapılan bu haksızlıkların daha da 
büyümemesi için, öncelikle, Hatay'daki 
hak sahibi topraksızlar bir an önce top-
raklandırılmakdiiir. 

iSaylgılarımla efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efen-
dim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
3* — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin'in, olağanüstü hal ilan gedilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından ısözlü soru önergesi (6/3) 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada, Hakkâri 
Milletvekilli Sayın Cumhur Keskindin, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın 'Keskin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

izin verirseniz bir hususu Meclis Başkan
lığının takdirlerine sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ku
rallarımız böyle. Müsaade ederseniz de
vam edelim; çok rica ediyorum. 

4. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırh'nın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî Dai
re Başkanı olduğu dönemde yapılan zırhlı 
araç ve gereç alımlarıyla ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/5) 

BAŞ/KAN — 4 üncü sırada, Balıke
sir Milletvekili Sayın Önder Kırh'nın, 
Millî Savunma Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kırlı?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Bura

da, 
Soru önergesini okutuyorum : 

T B M M Başkanlığına 
'Millî Savunma Bakanı Sayın Ercan 

Vuralhan, uzun süre Dışişleri Bakanlı
ğı idarî Daire Başkan Yardımcısı ve 
Daire Başkanlığı görevini sürdürmüş
tür. Bu görev süresi içinde, dış alımı ya
pılan zırhlı araç ve gereçlerin niteliği ve 
de alınış yol ve yöntemleri üzerinde, ge
niş biçimde basınımıza yansıyan suçlama 
ve yolsuzluk söylentileri vardır. 

Asla peşin hükümle hareket etmeksi
zin, bu söylentilerin hangilerinin hangi öl
çüde haklılık taşıdığının, Sayın Vural-
han'la ilişkilerinin olup olmadığının or
taya konmasında yarar görüyoruz. Zira, 

söylenti ve suçlamaların hedefi duru
muna gelen Sayın Vuralhan şu anda Mil
lî Savunma Baknı'dır. Ve ordumuzun mo-
demizsyonu çerçevesinde, milyarlarca 
dolarla ifade edilen yeni dış alımlar ya
pılmaktadır ve yapılacaktır. Bu alımla
rın, her türlü şaibeden uzak olarak ger
çekleştirilmesinde ulusal çıkar devletin ve 
hükümetin itibarı bulunduğu tartışmasız
dır̂  

Bizim açımızdan Sayın Bakanın Yü
ce Meclis önünde adının karıştırıldığı 
söylentiler hakkında doyurucu ve inandı
rıcı açıklamalar yapması, konuya açıklık 
getirmesi hem kişisel itibarı, hem de dev
let ciddiyeti açısından önemlidir. 

Bütün bu nedenlerle, Dışişleri Ba
kanlığı İdarî Daire Başkan Yardımcısı ve 
Başkanı olduğu dönemlerde yapılan zırh
lı araç ve gereç alımlarıyla ilgili olarak, 
aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tur- • 
gut Özal tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 
İı Önder Kırlı 

Balıkesir 
Sorularım : 
1. Zırhlı araç ve gereç alımı için 

Alman Schuca firması kimler tarafından 
ve nasıl bulunmuştur? 

2. Bonn Büyükelçiliğimiz eski ida
rî memuru Osman Öznur'un oğlu bu şir
kette mi çalışmaktaydı? 

3 ı Bu şirketin sattığı çelik yelekler 
ile ilgili olarak Solzer Security GMBH 
şirketince verilen 30.5.1984 günlü eksper
tiz raporu Sayın Vuralhan tarafından in^ 
celenmiş midir? 

4. Osman Öznur'un oğlunun anılan 
şirkette çalıştığını bildiren Harmover Baş
konsolosluğumuzun Bakanlığa yazdığı ya
zıyı, Sayın Vuralhan acaba'görmüş mü
dür? 
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5. Çelik yelekler ile ilgili ekspertiz 
raporundan sonra, zırhlı araçlar niçin bu 
Şirketten alınmıştır? 

6. Bakanlıkça, zırhlı araç alımıyla il
gili olarak Stütgart'ta bulunan Daimler -
Benz Şirketiyle gerekli temasları yapmak 
üzere, ıStuttgart Başkonsolosluğumuz gö
revlendirilmişken, bu temasların Bonn 
Büyükelçiliğinde bir memur olan Osman 
öznur tarafından yapıldığı ileri sürülmek
tedir, Bu husus doğru mudur? Doğruysa, 
Osman Öznur'a bu konuda emir ve yet
kiyi kim vermiştir? 

7. Alman Sonuca Şirketinin, Bakan
lığa bir zırhlı araç hediye ettiği ileri sü
rülmektedir. Bu gibi alımlarda, şirketlerin 
'bakanlıklara bağışta bulunmaları doğal 
mıdır? Bu gibi bağışlar usulden midir? 

8. Zırhlı araçların deneme atışları 
arabanın kendisi üzerinde mi yapılmış
tır? Yoksa zırhlı parça örnekleri üzerinde 
mi yapılmıştır? 

9. Cumhurbaşkanlığı köşküne de, 
aynı şirketten zırhlı araç alınmıştır. Bu 
araç niçin Schuca Şirketine geri gönderil
miştir? Sayın Vuralhan'ın hu konuda bir 
'bilgisi var mıdır? 

10. Schuca Şirketi, 1986 yılı Mart 
ayında (25 Mart 1986) başka bir şahsa 
devredilmiş, tuhaf bir raslantı olarak aynı 
tarihlerde (30 Nisan 1986) Osman Öz-
nur'un iki yakını (İbrahim Öznur ve Ur-
fiye Öznur'un) kurucularından bulundu
ğu Öztür Turizm Şirketinin sermayesi 500 
bin liradan 300 milyon liraya çıkarılmış
tır. Öztur Turizm Şirketinin Ankara -
Meşrutiyet Cad. 12/38 No. lu merkezine 
Sayın Vuralhan'ın sıkça gittiği söylenmek
tedir. Bu durumda, Sayın Bakanın anılan 
şirket veya yöneticileriyle, ilişkisi nedir? 

Bu şirketin Antalya İlimizde Manav-
gatta kurulan Sidelya Tatil Köyü konu
sunda, Sayın Vuralhan'ın bilgi ve ilgileri 
var mıdır? 
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11. ABD'de Safeguard Şirketi, zırhlı 
araç alımı için nasıl bulunmuştur? Bu şir
ket hakkında Washington Büyükelçiliği
miz Hukuk Danışmanı Michal W. Beas-
ley'in verdiği 2 Temmuz 1982 tarihli ra
por niçin göz önüne alınmamıştır? 

12. Washington Büyükelçisi Şükrü 
Elekdağ'dan Safeguard Şirketi konusun
da herhangi bir yazılı ya da sözlü uyarı 
gelmiş midir? 

13. Amerikan Safeguard Şirketinin 
zırhlı araç patenti nedeniyle davalı oldu
ğu, müşterilerini ve uzmanlarını kaybet
tiği, malî sıkıntı içinde olduğu alım ön
cesi bildirildiği halde, 41 adet zırhlı araç 
alınarak, yurt dışında da şirket kurtarma 
operasyonunun gerçekleştirildiği ileri sü
rülmektedir. Bu doğru mudur? Alım son
rasında, bir ABD Senato üyesi, yetkilileri
mize bu konuda teşekkür etmiş midir? 

14. Gerek Alman ve gerekse Ameri-
rika Birleşik Devletleri şirketlerinden 
araç ve gereç alımıyla ilgili komisyonlar 
kimler tarafından oluşturulmuştur? Ko
misyon üyelerinin uzmanlık dalları nedir? 
Hangi teknik kurullar, hangi teknik rapor
lara göre bu alımları gerçekleştirmişler
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — So

ruların cevabını »Sayın Vuralhan'dan is
temiştim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başbakandan 
istemişsiniz. 

BAŞKAN — Efendim şu değil mi 
sorunuz? 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Vuralhan'dan istemiştim. 

BAŞKAN — «İddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi.» 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başbakandan 
istemişsiniz. 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ha
yır efendim, imkânsız; böyle bir şey yok; 
Vuralhan'dan istemiştim; örneği bizde var. 

BAŞKAN — Efendim önümdeki 
gündemde yazılı olan bu 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — De
ğişmişse bilmiyoruz, örneği bizde var, ör
neği burada. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Buyurun Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, burada şöy
le diyorsunuz : «Başbakan (Sayın Turgut 
Özal tarafından sözlü olarak yanıtlanma
sını diliyorum. 

Saygılarımla. 
11.1.1988» 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efen
dim, Sayın Ercan Vuralhan tarafından 
Sözlü olarak yanıtlanmasını istedim; işte 
•burada örneği. 

Sizdekine bakabilir miyim Başka
nım? 

BAŞKAN — Ona artık bakamazsınjz, 
yani şimdi... (SHP sıralarından gürültü
ler.) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ola
maz efendim! 

BAŞKAN — Efendim, şimdi hadise 
şu : Tabiî ister Sayın Vuralhan'dan, ister 
'Sayın Başbakandan; ama, Hükümet adı
na bir sayın bakan şu anda... (SHP sıra
larından gürültüler.) 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — So
rum iki gün evvelki gelen kâğıtlarda ay
nen yer aldı. Olamaz efendim. 

ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Siz de 
mi bu tezgâhın içindesiniz Başkan?... 

BAŞKAN — Hayır, katiyen. Çok rica 
ederim... Lütfen dikkat edin. (SHP sıra
larından gürültüler.) 
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Sayın milletvekili, soru hükümetten so
rulur, hükümet adına cevap verilir. Sa
yın Bakan sorunuza cevap vermek üzere 
hazırdır; eğer tatmin olmazsanız, bir baş
ka şekilde yine sormanız mümkündür. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
gürültüler.) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efen
dim, ben Hükümetten sormuyorum; Millî 
Savunma Bakanından soruyorum. O ce
vaplasın. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir zaru
ret yok. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP sırala
rından gürültüler, «Çoğunluk» yok ses
leri.) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sayın 
Başkan, çoğunluk yoktur salonda. 

BAŞKAN — Efendim, bu olayla ço
ğunluğun bir ilgisi yok. (SHP sıraların
dan gürültüler.) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Salonda 
çoğunluk yok; yoklama istiyoruz. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «Yoklama, oyla
ma olurken istenir» sesleri.) 

BAŞKAN — Yoklama, oylamaya ge
çilirken istenir. Oylama diye bir şey yok 
olayda. Lütfen.,.. Rica» ediyorum, konuyu 
değiştirmeyelim. (SHP sıralarmdan «Ço
ğunluk yok, yoklama yapın» sesleri; 
ANAP sıralarından gürültüler.) 

DENtZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, sorunun muhatabını değiştir
meye ne zatı âlinizin, ne de Sayın Başba
kanın hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Hayır efendim... 
DENtZ BAYKAL (Antalya) — Soru

yu biz Başbakana da sorabilirdik, Bakana 
da sorabilirdik; ama, biz Bakanın cevap
landırmasını istedik. Sayın Bakan lütfet
sinler, cevap versinler. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda Hükü
met adına bir Bakan... (SHP sıralarından 
gürültüler.) 
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DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hü
kümete sorulmamıştır Sayın Başkan; lüt
fen anlayınız. Soru Hükümete sorulma
mıştır; soru bir Sayın Bakana sorulmuş
tur, o cevap vermek durumundadır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, benim 
önümdeki, resmen kaydedilmiş soru öner
gesinin son paragrafını okuyorum : -mad
deler dışında- «Bütün bu nedenlerle Dış
işleri Bakanlığı İdarî Daire Başkan Yar
dımcısı ve Başkanı olduğu dönemlerde ya
pılan, zırhlı araç ve gereç alımlarıyla il
gili olarak, aşağıdaki soruların Başba
kan Sayın Turgut özal tarafından, söz
lü olarak yanıtlanmasını diliyorum.» 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — İmzası 
var mı? 

BAŞKAN — Var, var tabiî; hepsi bu
rada, size aynen okudum. (SfHP sıra
larından gürültüler.) 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — De
ğiştirilmiş efendim. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
efendim? 

Sayın soru sahibi, sizin maksadınız bu 
konudaki tereddütlerin giderilmesi değil 
midir? İşte, bir Hükümet üyesi de bun
lara cevap vermek üzere hazırdır. 

'DENİZ BAYKAL (Antalya) — Lüt
fen, siz müdiahale etmeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben Hükümeti savunmu
yorum; ama, usule ilişkin olarak.... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sizin 
göreviniz, biz soruyu kime sormuşsak, 
onun cevap vermesini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Tüzüğe uygun hareket 
ettiğim inancındayım, onu vurgulamak 
istiyorum Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Eğer, 
soru gerçekten Sayın Başbakandan sorul-
muşsa, Sayın Başbakanın, uygun gördü
ğü bakanı, soruyu cevaplandırmak üzere 
görevlendirmesi mümkündür. Bizim iddia-
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mız odur ki, soru Sayın Başbakana sorul
mamıştır. Eğer, bu konuda bir yanlışlık 
varsa, önce o konuyu çözelim. Birkaç gün 
önce dağıtılan gelen kâğıtlarda da, soru
nun Sayın Başbakandan değil, Millî Sa
vunma Bakanından sorulduğu kaydedil
mişti. 

BAŞKAN — -Müsaade eder misiniz 
efendim. Bendeki metin budur, Sayın Ba
kandaki metin nedir bilmiyorum; bir de 
zatı âlinizde ya da soru sahibinde bir me
tin var. Eğer, bir ihtilaf varsa, bunu çöze
lim. (SHP sıralarından gürültüler.) 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İsim 
silinmiş, «Başbakandan» yazılmış. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın mil
letvekilleri... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Efendim, yazının aslı bulunsun. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun, 
derhal, yazının aslını, araştırıp bulalım; 
vaktimiz kalırsa bu konuya tekrar döner, 
müzakere ederiz. (SHP sıralarından gürül
tüler.) 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — 
Yolsuzluğu yapan bakandan açıklama 
yapmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun sayın mil
letvekilleri. 

Yazının aslını Meclis Başkanlığından 
getirtelim. Malumu âliniz, bizde olan me
tin de fotokopidir. (SHP sıralarından gü
rültüler.) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Suçüstü 
yakalandınız. Meclis Başkanlık Divanında 
skandal var. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin as
lını arkadaşımız size göstersin; sizdeki me
tinle karşılaştırın, (önergenin aslı SHP 
milletvekillerine gösterildi.) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, konu halledilsin, ondan sonra ce
vap versin. 
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BALKAN — iSayın Bakan, lütfen ye
rinize buyurun; bu konuyu bilahara ko
nuşacağız. 

Sayın milletvekilleri, biz hiç kimsenin 
iyi niyetinden şüphe etmiyoruz. Bir ha
ta olabilir. Kaldı ki, 'ben soru önergesine 
şu anda muttali olmuş bir arkadaşınızım, 
Onun için özellikle bunu vurgulamak is
tiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkanım bir 
husus daha var. Okunan önerge 14 soru 
ihtiva ediyor; bizim elimizdekinde 13 soru 
var. Bu durumun da araştırılmasını rica 
ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın Baykal anlaşıldı 
mı, mesele halledildi mi7 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Soru, 
Sayın Vuralhan'a sorulmuştu. Soru öner
gesi yeniden düzenlenecektir, Başkanlık 
gereğini yapacaktır efendim. 

BAŞKAN — O halde, bu soruyu şu 
an için işlemden kaldırıyoruz; bilahara, 
gereğini Başkanlık yerine getirecektir. Bu 
konuda keyfiyeti bilgilerinize sunuyorum. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncünün, lişçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 
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'BAŞKAN — 5 inci sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır, 

Sayın Enis Tütüncü?. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?, Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın Milletvekilleri Sayın Kırlı'nın 

soru önergesiyle ilgili bir hususu daha ıt-
tılanıza sunmak istiyorum : 

Sayın Dışişleri Bakanının elindeki me
tinde 13 husus sorulmaktadır, fakat biraz 
önce kâtip üye arkadaşlarımızın okuduğu 
metinde de 14 soru sıralanmıştır. Bura
da da bir hata ve çelişkiden söz etmek 
tabiatıyla mümkündür. Onu da aynı şe
kilde bu tetkikat sırasında göz önünde bu
lunduracağız. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Aca
ba fotokopi nasıl yapılıyor? 

BAŞKAN — Bilemiyorum, ben bizzat 
başında bulunmuyorum. 

Gündemde görüşülecek başka bir ko
nu bulunmamaktadır. 

Gündemdeki konulan sırasıyla görüş
mek için, 28 Ocak 1988 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

I. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Bulgaristan'da ya
sayan soydaşlarımızın sorunlarının çö
zümü amacıyla ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'in yazılı cevabı (7/4) (I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî onurumuz olan Aysel'in hürri
yetine kavuşmasından sonra Bulgaristan' 
daki soydaşlarımızla ilgili sorularımın 
Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygı ile rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Bugüne kadar, Dışişleri Bakanlığı, 
Bulgar Televizyonu ve sinemalarında 
gösterilen Türklük ve ecdadımız aleyhi
ne, sözde Osmanlı mezalimini konu alan 
filmlere ilişkin bir girişimde bulunmuş 
mudur? Bulunmuşsa ne olmuştur? Bu
lunmadıysa neden? 

2. Bulgaristan'daki Türkler konu
sunda Helsinki Gözetim Komitesine bir 
rapor sunulmuş mudur? Sunulmuşsa alı
nan cevap nedir? 

3. Bulgar zulmü altında inleyen mil
yonlarca soydaşımızın durumu, «Yeni
den Doğmak» adlı TV dizisi yayından 
kaldırıldıktan sonra ne olacaktır? Millî 
onurumuz olan Aysel'in hürriyetine ka-
vuşmasındaki başarının devam ettirilmesi 
için ne gibi tedbirler aldınız? 

(1) Soru cevabında belirtilen yayın
lar, hacimli olması nedeniyle yayınlana-
mamış olup, (7/4) esas numaralı dosya
sındadır. 
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CEVAPLAR (Devam) 

4. 1 milyara malolduğu iddia edi-
len söz konusu film gibiler bundan böy
le, milyonlarca soydaşımız için de yapı
labilecek midir? 

5. 1981'de Sayın Cumhurbaşkanı
mızla Bulgar Devlet Başkanı Jivkov'un 
bir araya gelmeleri sırasında göç olayı
nın çözümü konusunda ne gibi kararlar 
alınmış idi? Alınan bu kararlar hangi 
gerekçeyle yürürlüğe sokulmadı? Söz ko
nusu göç olayını yeniden ele alacak mı
sınız? Bu hususlarda Dışişleri Bakanlığı
nın yeni. tedbirleri nelerdir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 22.1.1988 

Sayı: SPLD-79-574 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : 8 Ocak 1988 tarih ve 7/4-067/ 
00573 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun Bulgaristan'da 
yaşayan soydaşlarımızın sorunlarının çö
zümü amacıyla ne gibi tedbirler alındığı 
konusunda tevdi etmiş olduğu yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Soru 1. Bugüne kadar Dışişleri Ba
kanlığı Bulgar Televizyonu ve sinemala
rında gösterilen Türklük ve ecdadımız 
aleyhine sözde Osmanlı mezalimini konu 
alan filmlere ilişkin bir girişimde bulun
muş mudur? Bulunmuşsa ne olmuştur? 
Bulunmadıysa neden? 
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Cevap 1. Bulgaristan'ın soydaşları
mıza karşı uyguladığı baskı politikasını 
ve zorla Bulgarlaştırma faaliyetlerini Tür
kiye'nin ilgili milletlerarası kuruluşlarda 
kuvvetle dile getirmesi ve dünya basın ve 
yayın organlarının bu konuda Bulgar 
hükümetini eleştirici yayınlar yapması 
üzerine Bulgar makamları kendi basın 
ve yayın organlarında ülkemiz aleyhin
de hiçbir mesnedi bulunmayan yakışık
sız bazı yayınlarda bulunma yoluna git
mişlerdir. 

Sofya Büyükelçiliğimizce takip edi
len 10 kadar Bulgar gazete ve basın or
ganında 1987 yılının ilk altı ayı içerisin
de ülkemiz aleyhine 2 004 yayının ya
pıldığı tespit edilmiştir. 

Dünya basınında ve kamuoyunda hiç
bir etki yapmayan bu yayınları Bulgar 
halkının da ciddiye almadığı kuşkusuz
dur. Bu yayınlar Ankara'da ve Sofya'da 
Bulgar makamlarının dikkatine getiril
mektedir. 

Bulgaristan gibi insan haklarının küt
lesel ihlalini devlet politikasının bir un
suru haline getirmiş bir ülke basınının 
demokrasi ve insan haklan namına Tür
kiye'ye eleştiri yöneltmesi ancak bir ka
ra mizah örneği olabilir. 

Soru 2. Bulgaristan'daki Türkler 
konusunda Helsinki Gözetim Komitesine 
bir rapor sunulmuş mudur? Sunulmuşsa 
alınan cevap nedir? 

Cevap 2. Helsinki Gözetim Komi
tesi Bulgaristan'daki Türkler konusunda: 
çeşitli yayınlarda bulunmuştur. Bu ya
yınların hazırlanması sırasında bizimle 
temasa geçen Komite üyelerine bu ko
nudaki tutumumuz ve görüşlerimiz en 
kapsamlı şekilde anlatılmıştır. 

Helsinki Gözetim Komitesinin Bul
garistan Türkleri konusundaki yayınla
rının iki örneğini ilişikte sunuyorum. 

Soru .3. Bulgar zulmü altında inle
yen milyonlarca soydaşımızın durumu 
«Yeniden Doğmak» adlı TV dizisi yayın
dan kaldırıldıktan sonra ne olacaktır? 
Millî onurumuz olan Aysel'in hürriye
tine kavuşmasındaki başarının devam et
tirilmesi için ne gibi tedbirler aldınız? 

Cevap 3. Hükümetimiz Bulgaristan' 
daki soydaşlarımız üzerindeki baskının 
kaldırılması ve arzu eden soydaşlarımıza 
göç izni verilmesi için her türlü gayreti 
göstermektedir. 

Bilindiği gibi 50'yi aşkın soydaş çocu
ğunun Türkiye'deki ailelerine kavuşma
ları mümkün olmuştur. Bir sembol hali
ne gelen Aysel'in Türkiye'ye gönderil
mesinin insancıl alanlarda daha ileri 
adımlar atılması yolunda yeni bir baş
langıç olmasını temenni ediyoruz. Hükü
met olarak Bulgaristan'daki soydaşları
mız sorununu insanî bîr mesele olarak 
mütalaa etmekte ve bu meselenin çözü
mü için hiçbir gayreti esirgememekteyiz. 

Soru 4. Bir milyara malolduğu id
dia edilen söz konusu film gibileri bun
dan böyle milyonlarca soydaşımız için 
de yapılabilecek midir? 

Cevap 4. «Yeniden Doğmak» filmi
nin Aysel'in kurtarılmasında etkili ol
duğu kuşkusuzdur. Bulgar makamlarının 
Türk kamuoyunun bu konudaki hassa
siyetini gereği gibi değerlendirerek in
sanî meseleleri pazarlık konusu yapma
dan çözüme kavuşturmayı kabul edece
ğini ümit etmek istiyoruz. 

Soydaşlarımıza reva görülen baskıla
rın dış âleme aksettirilmesi için çeşitli 
hazırlık ye faaliyetlerimize tabiatiyle de
vam olunacaktır. 

Soru 5. 1981'de Sayın Cumhurbaş
kanımızla Bulgar Devlet Başkanı Jivkov' 
in bir araya gelmeleri sırasında göç ola
yının çözümü konusunda ne gibi karar-
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lar alınmış idi? Alınan bu kararlar han
gi gerekçeyle yürürlüğe sokulmadı? Söz 
konusu göç olayını yeniden ele alacak 
mısınız? Bu hususlarda Dışişleri Bakan
lığının yeni tedbirleri nelerdir? 

Cevap 5. Sayın Cumhurbaşkanımı
zın 1982 yılında Bulgaristan'a yaptığı 
resmî ziyaret sırasında oradaki soydaş
larımız meselesi üzerinde de durulmuş; 
bu arada ailelerin birleştirilmesi gibi ko
nuların insanî açıdan ele alınarak çözü
me ulaştırılması Sayın Cumhurbaşkanı
mız tarafından dile getirilmiştir. O tarih
te Bulgar makamlarının yeni bir göç 
anlaşmasına taraftar olmadığı anlaşıl
mış; bunun üzerine meseleyi yeniden 
gözden geçirmeleri gereği ifade edilmiş
tir. Ancak, o tarihte bugünkü gibi bas
kı ve eritme politikası müşahede olun
madığından, tarafımızdan yeni bir göç 
anlaşması için resmî bir öneride bulu
nulmamıştı. Bu hususu Bulgar makam
larının şimdi kendi tezlerine destek ola
rak ileri sürmelerini makul bir düşünce 
tarzı olarak görmek mümkün değildir. 

Türkiye'nin bu konudaki haklı has
sasiyetine ve tepkisine yol açan hususun 
1984 yılından beri soydaşlarımıza uygu
lanan baskılar olduğu malumlarıdır. Bu
nu bertaraf etmek için iki ülke arasında 
mevcut hukukî vecibelere dayanarak 
soydaşlarımıza göç hakkının da tanın
ması, Bulgaristan'a vaki önerilerimizin 
esasını teşkil etmektedir. 

2. —Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat SökmenoğluTnun, Sovyetler Birliği 
Büyükelçiliğimiz mensupları için yaptı
rılacak lojmanların ihalesine ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın yazılı cevabı (7/10) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliği 
mensuplarına yapılması öngörülen loj-
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manlar hakkında aşağıdaki sorularımın 
Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygı ile rica ederim. 12.1.1988 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Sovyetler Birliğinde Türkiye Bü
yükelçiliği mensuplarının lojmanı hangi 
tarihte ve hangi esaslarla ihale edilmiş
tir? 

2. Söz konusu lojmanın ihale bedeli 
2 milyon İsviçre Frangından niçin ve 
kimlerin etkisiyle 7 milyon 250 bin İs-
viçre Frangına yükseltilmiştir? İhale be-
deli yükseltildiği halde bugüne kadar 
niçin başlamamıştır? 

3. Bu ihale karşılığı Ankara'da Sov. 
yet Büyükelçiliği mensuplarının lojman 
ihalesini hangi firma kazanmıştır? Söz 
konusu holdingle Bakanlığınız İdarî İşler 
Başkanlığının herhangi bir ilişkisi var 
mıdır? Bu ihale kazanıldığı halde inşaat 
niçin başlamamıştır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 37 . 1 . 1988 

Siyaset 'Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SFEJD/Ü67 - 688f 
ıKonu : ISoru önergesi faik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
IBaişkanhğınaj 

Itlgi : 1İ8 Ocak «1988 tarih ve 7/10-
10)2/00863 sayılı yazıları 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu-< 
rat İSökmenoğlu'nun Moskova Büyükel
çiliğimiz memur lojmanları binası inşaa
tınım) ihalesi konulu soru önergesinin 
cevaplan ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımızla arz ederimi. 
Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakam 
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İL Moskova, Büyükelçliğimizin me
mur lojmanları binası) inşaatı, 2 Tem
muz 1986 tarihimde Moskova'da, «So-
yuzveshstroyimıport» adlı Sovyet inşaat 
firmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 79 uncu maddesi uyarınca ve 
mahallî usuller de göz Önünde bulundu
rularak pazarlıkla ithale edilmiştir. 

I2< Bu inşaatla ilgili görüşmeler, 
198i3'ıde Moskova'da başlamış ve 3 yıl 
sürmüştür. Görüşmelere Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığımızın temsilcileri de katıl-ı 
mistir. Sovyet inşaat firması başlangıçta; 
14.279.i60il İsviçre Frangı tutarında bir 
teklif vermiş, * Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığımız ise 2 217 600 isviçre Frangı-
teMif etmiştir. 3 yit ısüren pazarlık neti
cesinde, Sovyet inşaat firmasının 7 300 000 
isviçre Frangına indirdiği teklif Bayın
dırlık ve Iskânj Bakanlığımızca kalbul 
edilmiş ve ihale yapılmıştır. Dolayısıyla, 
ihale bedelinin yükselmesi değil, inmesi 
sözkonusudur ve böylece ilk teklife na
zaran 6 979 60İ1 • isviçre Frangı tutanında 
bir tasarruf sağlanmıştır. 

IProjeyle ilgili çalışmalar tamamlana
rak inşaata başlanmak üzereyken, arsa
da, mevcut ve 2ÖÖ yıllık olduğu ifâde edi
len 'bir ağacın korunmasını teminen semt 
sakinlerinin yaptıkları müracaat dolayı
sıyla '24 Haziranı 1987 tarihinde Mösko-

, va Belediyesi bu arsada inşaat yapılma-1 

sini yasaklamıştır. Moskova Belediyesi', 
önce başka Ibir arsa vermeyi teklif et
miş, bilâhare şehrim en mutena bir sem
tinde bulunan ve ihtiyaçlarımıza cevap 
verecek evsafta olduğunu belirttiği bir 

binayı Büyükelçiliğimize ıtahsis edebile
ceğini bildirmiştir,. iSözkonusıu binayı in
celemesi için yakında Moskova'ya ıbir 
teknik heyet gönderecek ve heyetin va
racağı sonuca göre bir karar alacağız. 

Bu vesileyle, Moskova Büyükelçiliği-. 
miz için yaptırılması sozkonusu kançı
larya binası durumuna da değinmek isti
yorum. Bu bina için iSoivyet inşaat fir
ması 5 milyon dolarlık bir teklif vermiş, 
Bayındırlık ve İskân- Bakanlığımız ise 3 
milyon dolar teklif etmiştir. Yukarıda be-ı 
lirttiğim teknik heyet, ıbu konuda da Sov
yet inşaat firmasıyla müzakerelerde bu-
lunıajcaktır. 

B. Karşılıklılık (ilkesi çerçevesinde, 
Ankara'daki SSCB Büyükelçiliğine, Aşa
ğı Ayrancı'daki Büyükelçilik arsası üze
rinde inşa etmek istediği memur lojman
ları binası inşaatı için gerekli izin veril
miştir. Bu inşaatım ihalesiyle ilgili iş
lemler münhasıran SSCB Büyükelçiliği 
tarafından yürütülmüştür. SSCB Büyük
elçiliği, açılan ihaleyi «lAlktürk» adlı in
şaat firmasının kazandığını bildirmiştin 
Dolayısıyla, gerek Bakanlığımın gerek 
Bayındırlık ve İskânı (Bakanlığınım sözko-1 

nusu ihaleyle hiçbir ilgisi olmamıştır. 

Moskova'daki lojman binası inşaatı
na izin verilmemesi üzerine, Ankara' 
daiki SSCB Büyükelçiliğinin lojman bina
sı inşaatı da tarafımızdan durdurul
muştur. Sovyet yetkilileriyle Moskova'1 

daiki lojman binamız konusunda yapaca-
ğımız görüşmeler tatminkâr bir sonuca 
ulaşıncaya kadar, Ankara'daki inşaatın 
başlamasına ilzin verilmeyecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
27 . 1 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURIULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
3 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay

sal ve 10 arkadaşının, dış politika Ve sa
vunma sorunlarımız konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/1) (Görüşme 
günü: 2.2.1988) 

2. — Adana Milletvekili M. Selah'at-
tin Kılıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Projesinlin halka rflaledilmesi, 
hızlandırılması ve projedeki tesisler ara
sında uyum sağlanabilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
«raddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, Erzurum Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesince tutuklananlara cezaevinde iş
kence ve keyfi uygulamalar yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, Hatay Hindeki topraksız çiftçilere da
ha önce dağıtılmış olan toprakların geri 
alındığı ve Hatay İli dışından getirilen
lere verildiği iddiasına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/2) 

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

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nm, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı İdarî Dai
re Başkanı olduğu dönemde yapılan zırhlı 
araç ve gereç alımlarıyla ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/5) 

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

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

ÎŞLER 
X I . — Tahsil Edilemeyen Hazine 

Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/345) (S. Sayısı: 2) (Dağıtma 
tarihi: 25.1.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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