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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Sayfa 
3 

3 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

-GENEL KU-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

L —- Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
son günlerdeki yağışların, Amik Ovası ve Çu
kurova'da etkili arazilerde meydana getirdiği 
taşkınlar nedeniyle üreticilerin uğradığı zarar
lar, meydana gelebilecek salgın ve bulaşıcı 
hastalıklar ve hükümetin tutumuna ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avrupa Parlamentosu Siyasî işler Komisyo
nunun Ermeni soykırımı iftirası ile ilgili ola
rak aldığı karara bütün kurum ve kuruluşla-
rımızîa karşı çıkılması ve bunun yöntemlerine 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

6:10 

10:11 

3. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, kuduz hastalığının önemi, yerli aşıların 
yetersizliği ile, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
İçişleri Bakanlıklarının sorumluluklarına iliş
kin gündem dışı konuşması ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin ce
vabı. 

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

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen ve 20 arkadaşının, Ordu İli Korgan 
İlçesindeki Ziraat Odası ile T. C. Ziraat Ban
kasında görevli bazı yöneticilerin önderliğin
de oluşan bir şebekenin, çiftçilerin üretime 
yönelik İhtiyaçları için tahsis edilmesi gereken 
ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kul
lanarak haksız kazanç sağladıklarına dair id
diaları tespit etmek amacıyla Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

2. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar-
oğlu ve 24 arkadaşının, turizm işletmelerinde 
kurulan talih oyunu salonlarıyla ilgili iddia-

Stjfe 

11:14 

14 

14:15 



T. B. M. M, B: 8» 

Sayfa 
ların gerçeklik derecesini ve bu sorunu çö
zümleyecek acil tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/51) 15:16 

3. — Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 29 arkadaşının, yurt dışında yer
leşmiş bulunan vatandaşlarımızın demokratik 
ve laik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin bir
lik ve bütünlüğüne karşı örgütlenmiş güçlerin 
etkilerinden korunmaları, maddî ve mane
vî yönden desteklenmeleri için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) ' 16:18 

4. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürlkıe ve 10 arkadaşının, Türkiye - ABD iliş
kilerinde mevcut olduğu iddia edilen aksak-
lılklarla bu konuda alınacak tedbirteri vie SEIA 
Anlaşmasının her iki ülkeye sağladığı yarar
ları tespit etmek amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 18:19 

C) öneriler 19 
a) Siyasî Parti Grubu önerileri 19 

1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saat
lerine ilişkin ANAP Grubu önerisi. 19:22 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 22 

A) öngörüşmeler 22 
1. — Tokat Milletvekili Enver özcan ve 

15 arkadaşının, hükümetin ekonomik politi
kası nedeniyle iktidara yakın çevrelerin hak
sız kazanç sağladıklarına dair iddiaları araş
tırmak amacıyla Meclis araştırması açılması
na Miskin önergesi (10/44) 22:36 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumunda mevzuata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen işkmleri ve sorum
lularını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 36 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar ve 14 arkadaşının, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik 
derecesini tespit etmek ve mevcut aksaklık-
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Sayfa 
lan gidermek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 36:59 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 59 

A) Yazılı Sorular ve Cevaplan 59 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-

lı'nın, ordu ve güvenlik güçleri arasına sız
maya çalışan tarikatlara ve irtica konusunda 
askerî okul ve polis kolejlerinde alınan ted
birlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî 
Savunma Balkanı Zeki Yovuzıtürk'ün yazılı 
cevabı(7/1601) 59:61 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Türkiye'nin radar ağı ile 
örülmesi için alınan kararın geciktirilmesinin 
nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1608) 61:62 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Lice - Akçabudak Köyündeki deprem ev
leriyle ilgili olarak 15.10.1981 tarihli gazete
lerde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/1629) 62:63 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Türkiye Elektrik Kurumu ile Tür
kiye Elektromekanik Sanayii A. Ş.'nin 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1649) 63:70 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, T. C. Turizm Bankası A. Ş. ile 
Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş.'nin 1980 -

1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın yazılı ceva'bı (7/1655) 71:72 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Hilton Oteli ile Foça ve Kuş
adası tatil köylerinin 1984 - 1986 yıllarına ait 
kârlarına ve 1987 yılı tarifelerine ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtce'be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1667) 73:74 

7. — Edirnte Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Türk Uçak Sanayii A. Ş.'nin 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettiği şirketlere ilişkin 

_ a _ 
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sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Ya-
vuztürk'ün yazılı cevabı (7/1681) 74:75 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, SEKA tarafından 1.9.1985 -
31.12.1986 tarihleri arasında Al - Baraka Türk 
ve Faisal Finans kurumlarına satılan mallara 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in yazılı cevabı (7/1685) 76:77 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
üç oturum yaptı. 

izmir Milletvekili Ritşltü Şardağ, Türkiye'nin et
rafındaki komşu devletlerin tutumları ve bunlar kar
şısında hükümetin davranışı; 

Tunceli Minetvekii Ali Rıdvan Yıldırım Tunceli 
İlinin sosyo ekonomik sorunları ve orman içi köy
ler in nakledilmesi; 

Konularımda gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Sinop Milletvekilli H. Barış Can da, Sinop İli 
Durağan İlçesi SHP Sekreterinin Emniyet Karako
lunda dövülmesi ve 

Sinop Bektaşağa Tarım Kredi Kooperatifinde ya
pılan ıbir yolsuzluk hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı; içişleri Balkanı Yıldırım Akbuluit da, 
emniyet (karakolunda meydana gelen olayın incelet-
tirildiğine ilişkin açıklamada bulundu. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin 
Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenleme-

Teklifler 
1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun Mükerrer 116 ncı Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3.1987) 

Sayfa 
9. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 

Vasıf Yücel'in, 9.12.1982 tarihli gazetelerde 
yer aldığı ve ülkemize kaçak yedek parça so
kan işadamları hakkında yapıldığı iddia edi
len yargılamanın sonucuna ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1704) 77:78 

de Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 
sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/817) (S. Sayısı : 
523) görüşmelerine devam olunarak; 6, 7, 8, 9 uncu 
maddeleri kabul edildi, 10 uncu madde üzerinde bir 
süre görüşüldü'. 

24.3.1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak üzere 
birleşime saait 19.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekii 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Kırklareli 

Mehmet Üner Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

2. — Samsun Milletvekili Hasan Altay ve 3 Ar
kadaşının, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun önerisi 
(2/427) (Adalet ve içişleri Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.3.1987) 

»>•-« 
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Raporlar 
1. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 

16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye idaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kânun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

-Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
île Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. —• Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri Şehir Stadyumunun genişletilmesi çalışmalarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zılı soru önertgesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3.1987) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kültür Sitesinin ne zaman ya
pılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3.1987) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan yazılı sioru önergesi, (7/1753) 
((Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.1987) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı ÇuSeurbağ Ya
rımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasfoedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1987) 

Meclis Araştırması önergeleri 
İ. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

20 arkadaşının, Ordu itli Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T. C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin' Önderliğinde oluşan bir şdbekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana-
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rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 12.3.1987) 

2. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletilmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve hu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca •bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) (Başkanlığa 
{geliş tarihi : 19.3.1987) 

3. -T Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve lâik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin Ibirlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/52) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.1987) 

4. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.1987) 

24 . 3 . 1987 Salı 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/834) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.3.1987) 

Tasarı 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay-
lanmasinın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/833) (Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 

Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında yapıl
makta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu id
diasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.3.1987) 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 Ey-
• lül 19801 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı İslam 

ülkeleri konferansı toplantılarında alınan kararlar ile 
Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve ka
rarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/11756) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi için 
D.P.T. tarafından müşavirlik firmalarına hazırlattırı
lan raporlara ve ödenen ücrete ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 31.12.1986 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulunca 
Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmalarına izin ve
rilen ve yurt dışında şubeleri bulunan vakıflara ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1758) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Hükümetin, siyasî partilerin ve bağımsız milletve
killerinin faaliyetleriyle ilgili olarak 1984 - 1986 yıl
larında televizyonda yayınlanan haber ve programla
rın sürelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, derneklerle ilgili olarak 1984- 1986 yıllarında rad
yo ve televizyonda yayınlanan haber ve programların 
sürelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, vakıflarla ilgili olarak 1984 - 1986 yıllarında rad
yo ve televizyonda yayınlanan haber ve programların 
sürelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1761) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ithalat ve ihracattaki vergi iadesi, fon ve prim oran
larında yapılan değişiklikler nedeniyle zarara uğra
yan kuruluşlarca 1984 - 1986 yıllarında Hazine aley
hine açılan davalara ve fonlarla ilgili bazı verilere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, gümrük müfettişlerince 1984 - 1986 yıllarında ya
pılan inceleme ve teftişlere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.3.1987) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, «Batılılaşma İhaneti» adlı kitabın yazarının hangi 
tarihler arasında Türk Tarih Kurumu ile T.R.T. Ku
rumunda çalıştığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Cumhuriyet rejimi ve Atatürk aleyhinde etkinliği 
olduğu iddia edilen bir Bakanlık görevlisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1986 yılında kaç Türk sporcusuna ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 23.3.1987) 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1767) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mlillet Meclisinin 80 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'na kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Hatay Milletvekili Tevfik BilaVin, son gün

lerdeki yağışların, Amik Ovası ve Çukurova'da eki
li arazilerde meydana getirdiği taşkınlar nedeniyle 
üreticilerin uğradığı zararlar, meydana gelebilecek 
salgın ve bulaşıcı hastalıklar ve hükümetin tutumuna 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Tevfik 
Bilal, son günlerde meydana gelen yağışlar dolayı
sıyla Hatay'ın Amik Ovası ile Adana'da ekili arazi
lerin sular altında kalması nedeniyle, üreticierin uğ-
radııkları zaratikr hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Bilal. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Bir dilekçem var 

efendüm. 

BAŞKAN — Aynı konuda mı? 
Efendim, Sayın Bilal, bir arkadaşa devrediyorsu

nuz; ama bu konuyu mu devrediyorsunuz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bugünkü gündem 

dışı konuşma hakkını Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anlıyorum da, Tevfik Bilal Beyin 

konusunda mı konuşacaklar? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, konu de

ğişik. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Dilek

çede yazılı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Eski 
köye yeni âdet. 

BAŞKAN — Efendim şimdi, sizden sonra, sekiz 
arkadaş müracaat etti. Bu itibarla, zatıâlinizi birinci 

sıraya almıştık. Sayın Gürkan'm talebinin önemine 
binaen, yarınki birleşimde kendilerine söz vereceğim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
güncelliği çok fazla olduğu için, takdirinizi lütfen 
gözden geçirin. 

BAŞKAN — Efendim, takdir buyurursunuz ki, 
önemli tarizlere maruz kalıyoruz. Diğer arkadaşlar 
da kendi konularının önceliğini iddia ediyorlar. Bu
radaki sekiz müracaat da... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sırasını veriyor Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bu konuda bir sıra bahis konusu 
olamaz efendim. 

İkinci sırada Sayın Reşit Ülker... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bir küçük sorum var. Tevfik Bilal hakkını bugün 
için devrediyor; yarın Sayın Gürkan'a söz verilecek 
midir efendim? Yani, Tevfik Bilal bugün konuşursa, 
hakkını kullanmazsa... 

BAŞKAN — Efendim, diğer önergeler içerisinde 
Sayın Aydın Güven Gürkan'ın konusunu değerlen
direceğim, önemini, güncelliğini değrelendireceğim, 
yarın kendilerine söz vereceğim. Şimdi Tevfik Bilal 
söz istiyorsa buyursun. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, bugün çok önemli bir olay olmuş olsaydı, diye
lim ki, Türkiye ile Irak arasında; (ANAP sıraların
dan «O ayrı» sesleri) bu hakkı siz bir milletvekiline 
tanımayacak mıydınız? 

BAŞKAN — Efendim, bunu... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — O za

man, arz ettiğim konuyu önemsiz gördüğünüzü, tak-

— 6 — 
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dirinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kullana
rak, önemsiz gördüğünüzü tescil ettiriniz, işçilerin, 
Türk - Iş'in dileklerini yansıtmasını önemsiz saydı
ğınızı tescil ettiriniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Tescil ettiriniz, tescil ettiriniz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili olarak tescil ettiriniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Siz bu konuya 
ehemmiyet verseydiniz, en azından, ben kürsüye çık
madan evvel talebinizi bana getirirdiniz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Reşit Ülker... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tescil 

ettiriniz... 

BAŞKAN — En azından, kürsüye çıkmadan 1 da
kika evvel getirir verirdiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İşçile
rin üzerine polisi saat 13.00'te saldınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevfik Bilal. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İşçile

rin üzerine saat 13.00'te saldınız polisi. 
BAŞKAN — Ben de değerlendirirdim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tescil 

ettiriniz... 

BAŞKAN — Ben de, geç kaldığınızı, konuya il
ginizi değerlendirmek için deminki sözümü tekrar
lıyorum. 

Buyurunuz... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz, 

olayların. güncelliğini izlemekle yükümlüsünüz. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, olay yeni oldu. 
ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Bıra

kınız bu numaraları. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilal. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; son günlerde Amik Ovası ve Çu
kurova'da meydana gelen sel afetleri ile, bu afetler
den zarar gören üreticilerimiz hakkında konuşmak 
üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Konuş
mama başlarken, yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 

Bilindiği gibi, son yağışlar Amik Ovasında 350 
bin dönümlük ekili veya ekime hazır arazinin tama
men sular altında kalmasına neden olmuştur. Çu
kurova'da da, meydana gelen sel ve taşkınlardan yine 
çok miktarda tarım arazisi sular altında kalmıştır. 
Her iki yöremizde de, bir kısmı buğday ekili ve bir 
kısmı da bu sezon pamuk ekimi için hazırlanan yüz-
binlerce dönüm arazinin, uğradığı sel ve taşkınlar se

bebiyle tamamen devre dışı kalması, üreticinin be
lini bir kez daha bükmüştür. 

Amik Ovasında, Asi Nehri ve diğer çayların tas
masıyla; Kırıkhan'da 13 köy, 1 mahalle; Reyhanlı'da 
3 köy, 1 mahalle tamamen sular altında kalarak bo
şaltılmıştır. Bölgede yaptığımız incelemelerde 10 bin 
vatandaşımızın evsiz kaldığını öğrendik. Yöre hal
kı tarım alanındaki felaketin ötesinde, önümüzdeki 
günlerde meydana gelebilecek salgın ve bulaşıcı has
talık tehlikeleriyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Amik Ovası tarıma çok el
verişli olmasına rağmen, sel ve taşkınlara karşı ge
rekli önlemlerin alınmaması, sık sik bu bölgemizde 
tarım arazilerinin sular altında kaılmasına, afetlere 
uğramasına yol açmıştır. Ancak, son olarak meyda
na gelen taşkın ve seller, bu kez çok daha büyük 
bir şekilde yöre üreticisini âdeta yıkıma sürüklemiş
tir. Amik Ovasında ve Çukurovada bu ı'elaketler 
yaşanırken ve onbinlerce üretici şaşkınlık içerisindey
ken, hükümetin üreticinin yüreğine su serpecek en 
küçük bir girişimde bulunmadığını görmek, bizlere 
de endişe vermektedir. 

Sayın milletvekilıleri, geçtiğimiz yıllarda da, bu 
yöremizdeki üreticilerimiz - bu kadar büyük olma
makla birlikte - doğal afetlerle karşılaşmışlardı. O 
zamanlar da, üreticinin yaraları sarılacak diyen hü
kümetin, bugüne kadar hiçbir yarayı sarmadığını 
anımsamaktayız. Doludan zarar gören, selden zarar 
gören, don olayından zarar gören üreticiye, bugüne 
kadar, ne bir ek kredi verildi, ne de kredileri faizsiz 
olarak ertelendi. 

Şimdi, hükümete soruyorum : Yöre çiftçisi, geç
miş yıllarda olduğu gibi, yine kendi kaderine mi 
terk edilecek? Geçmiş yıllarda yaşadığı doğal afet
lerden sonra yaraları sarılacak diye kendisini avutan 
ve bugüne kadar hiçtir yarasını sarmayan hüküme
tin sahte avutmaları karşısında yokluğa, yoksulluğa 
mı sürüklenecek? Yaraları sarıılmazsa bile, önümüz
deki yıllarda yine bu tür felaketleri yaşamamaları 
için herhangi bir önlem alınacak mı? 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisi tarıma da
yalıdır. Tarımsal kesimdeki bunalımlar, direkt ola
rak ekonomimize yansımaktadır. Tarımsal kesimde
ki olumsuzluklar, direkt toplumsal yaşamımızı yan
sıtmaktadır. Bu yüzden doğacak iç tüketim açığını 
nasıl kapatacağız? Yine ihracat ve itlhalat vurgun
cularına mı meydanı bırakacaksınız? Yöre halkının 
ve üreticisinin durumu ne olacak? 
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Amik Ovası ve Çukurovada meydana gelen taş
kınlar ve sel baskınları, birer büyük doğal afettir. 
Kuşkusuz, hiç kimse bu tür felaketlerin meydana 
gelmesini arzu etmez; ama hükümetin, bu tür afet
ler karşısındaki vurdumduymazlığı - doğrusu - akıl al
maz boyutlardadır. Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir 
döneminde tarım kesimi bu kadar sahipsizliğe itii-
memiştir. Bu doğal afetlerin yaşandığı bölgemize hü
kümetin hangi bakanı gelmiştir, hangi yetkilisi gidip 
inceleme yapmıştır, hükümet ne gibi ciddî ve sami
mî girişimlerde bulunmuştur? 

Sayın milletvekilleri, tüm bu nedenlerle, Türk ta
rımının düzlüğe çıkabilmesi için ve üreticimizin bu 
zulümden kurtulabilmesi için, hükümetin, tarım po
litikasında ciddî ve samimî olması gerekmektedir. 
Yoksa, Özal Hükümeti, üreticimizin, halkımızın çek
tiği ıstırapların vebali altında ezilmekten kurtula
mayacaktır. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygılarımla arz ede
rim. (SHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilal. 
Sayın Bilal'a cevap vermek üzere, Sayın Devlet 

Bakanı Kâzım Oksay, buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; geçtiği
miz hafta sonunda, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı Vekili olarak Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı Müsteşarı, Devlet Su tşleri Genel Müdür 
Yardımcısı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, 
bakanlığın merkezden, bölgeden ve ilden yetkili ele
manlarıyla birlikte sel felaketine uğrayan yerlerimize 
gittim. Günün büyük bir kısmını Amik Ovasında ve 
sonra da, (akşama doğru da) Adâna'da sel felaketine 
uğrayan yerleri gördüm. 

Vilayette yapılan brifingte, ildeki bütün yetkililer
ce - ziraat odaları temsilcileri dahil bulunuyorlardı -
orada verilen bilgiye göre, Amik Ovası bölgesinde, 
308 875 dekar arazi taşkın felaketine maruz kalmıştır. 
Bu felakete maruz kalan çiftçilerimizin sayısı 4 334' 
tür. Adâna'da ise, Ceyhan Nehrinin taşması sebebiy
le, 160 bin dekar arazinin sular altında kaldığını biz
zat müşahede ettim. 

. SALİM EREL (Konya) — Rakamları nasıl sap
tadınız Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
— Lütfen biraz sabırlı olalım. 

SALIM EREL (Konya) — 308 diyorsunuz, 160 
diyorsunuz da, o bakımdan söyledim. 

24 . 3 . 1987 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen dinleyelim efen
dim. • 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Vilayette yapılan brifingten sonra Reyhanlı ve 
Kırıkhan'da çiftçi temsilcileriyle ve felakete uğra
yanlarda ayrı ayrı görüştüm. Keza, Adâna'da da, Cey
han'ın Mercimek'teki tarım işletmelerinde ve Avra-
niye'de yine felakete uğrayan çiftçi kardeşlerimizle 
birlikte toplantılar yaptık. 

Bu felaketin, - gerçekten, orada da ifade edildiği 
gibi - yıllardan beri görülmeyen, belki de uzun yıllar 
görülmeyecek bir iklim şartı, bir tabiat olayı vesilesiy
le meydana geldiğini söylediler. 

Yörede yaptığımız incelemede, arazinin büyük bir 
kısmının buğday ekili olduğunu ifade ettiler. Bu ka
dar zaman su altında kalan bir buğdayın, bundan 
sonra buğdaylığının ortadan kalktığını ve sular çekil
dikten sonra, mutlaka ikinci bir ürün ekilmesi konu
sunda zaruret bulunduğunu, teknik elemanlar ifade 
etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, burada yaptığımız görüşme
ler sırasında şu hususlar talep edilmiştir; kısa va
deli olarak yapılması gereken işler şöyle dile getiril
miştir : 

Yerleşim yerini su basan 'çiftçilere acil yem ve 
yiyecek yardımı yapılması konusu gerçekleştirilmiştir. 

Eski yıllara ait banka borçlarının ertelenmesi ko
nusunda talepte bulunmuşlardır. Bu konuda, gittiği
mizde, gördüğümüz hususlardan birisi de -memnu
niyetle müşahede ettiğimi arz etmek istiyorum - der
hal valiler ve yetkili organlar tarafından hasar tespit 
komisyonlarının kurulmuş olması ve çalışmalara baş
lamasıdır. Bu konudaki çalışmaların, azamî on gün 
içerisinde, suların çekilmesini beklemeden bitirileceği 
ve yüzde 40'ın üzerinde mahsul kaybına uğrayan çift
çilerin meri mevzuat çerçevesinde zararlarının karşı
lanacağı ifade edilmiştir. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Altındakiler ne ola
cak Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Keza, 1987 yılı ziraî kredi borçlarının ertelenmesi 
konusu da, hasar tespit komisyonlarının vereceği ra
porlara; bağlı bulunmaktadır. 



T. B. M. M, B : 80 

Yine, hasar tespit komisyonunun çalışmasına bağlı 
diğer bir husus da, vergi borçlarının ve cezalarının 
terkini meselesidir. Bu da kısa zaman içerisinde hal
ledilecektir. 

[Kullanılan arazilerin kira bedellerinin alınmaması 
meselesi de, aynı şekilde hasar tespit komisyonları 
raporlarının sonuçlarına bağlıdır. 

Binaların ve tesislerin onarımı için yardım yapıl
ması, hasar gören yolların hasarının giderilmesi, iç
me suyu onarımlarının yapılması amacıyla, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı vilayet teşkilatlarına 
gereken talimat, bir kere daha, tarafımdan verilmiştir. 

Arazileri su altında bulunan çiftçilerce, arazilerin
den taşkın sular çekildikten sonra yapılacak pamuk, 
soya,, mısır ve diğer tarım faaliyetleri için tohum, 
gübre ve ilaç yardımı yapılması talep edilmiştir. Hat
ta, bu yardımların bedelsiz olarak yapılması isten
miştir. Bu konuda, beraberimde bulunan ÇuRobirlik 
Genel Müdürü, bu yardımın kendi yönetim kurul
larında görüşüleceğini ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ile de görüşülerek, çiftçilerin arzusuna uygun bir isti
kamette bir çözüm yolu bulmaya gayret .edeceklerini 
ifade etmişlerdir. 

Aynı şekilde, tarım kredi kooperatifleri de yeni 
dönem için ihtiyaç bulunan tohumlukları, gübreyi ve 
ilacı verme konusunda gereken hazırlıkların içerisinde 
bulunmaktadır,. 

Şüphesiz, Türkiye gibi, tarımı geniş ölçüde tabiat 
şartlarına bağlı ülkelerde, bu kabil olaylar, maalesef 
kaçınılmaz olmaktadır. Bazı yıllar yeterli yağışın alı
namaması sebebiyle kuraklık meydana gelmekte, bazı 
yıllarda bir sel afeti, bazı yıllarda bir dolu afeti çift
çilerimizi gerçekten mağdur duruma düşürmektedir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 2090 sayılı Ka
nunu niye işletmiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 
— Bu hususta, kesin olarak konuyu çözebilmek, ayrı
ca geleceğe yönelik olarak da gereken tedbirlerin alın
ması - şüphesiz - mutlaka zarurîdir. Bu konuda yapıl
ması gereken işlerin başında, gerekli barajların yapıl
ması gelmektedir. Ceyhan Nehri üzerinde mevcut ba
rajlara ilave edilecek yenileri yapılmadığı sürece, sa
dece bir tek baraj ile, Ceyhan'daki çiftçilerin geleceğe 
yönelik sıkıntılarının da ortadan kaldırılması, herhal
de mümkün olmayacaktır. 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, masal 
dinliyoruz, masal. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz de aşağıdan 
masal söylemeyiniz. 
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SALİM EREL (Konya) — Masal değil, gerçekleri 
söylüyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 

— Bunun yanı sıra, bir de, drenaj kanallarının ge
nişletilmesi ve sayısının çoğaltılması; ayn? şekilde tek 
şeddeli yerlerin çift şeddeli hale getirilmesi; hiç şed
de bulunmayan yerlerde şedde yapılması ve bazı alçak 
tarım arazilerinde de pompa, istasyonları kullanılması 
suretiyle bu konularda çiftçiyi, geleceğe yönelik ola
rak ferahlatacak bazı tedbirler mutlaka en kısa za
manda alınacaktır. 

Drenaj sorununun çözülmesi de - takdir edersiniz 
ki - yeni ve yeterli drenaj kanallarının açılmasıyla 
mümkündür. Devlet Su İşleri, bir taraftan yeni dre
naj kanalları açarken, bir taraftan da sel felaketi or
tadan kalktıktan sonra araziyi düzenlemek suretiyle, 
çiftçilerimizi, ikinci ürünü daha rahatlıkla ekebilir 
hale getirecektir. 

Adana'da yaptığımız incelemeler sırasında da, 
problemlerin aynı istikamette ifade edildiğini müşa
hede ettik. Burada da yaptığımız görüşmelerde ve 
konuşmalarda bu hususları çiftçi arkadaşlarımıza ifa
de ettik. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanın konuşma süıesi, İçtüzüğe 
göre, 5 dakika değil mi? 

BAŞKAN — 20 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM' OKSAY (Devamla) 

— Ümit ve temenrimiz odur ki, geleceğe yönelik ola
rak tedbirlerin... 

SALİM EREL (Konya) — Masalı bitirene ka-
jdar... 

BAŞKAN — Sayın Erel, evvela seni saygıya da
vet ediyorum. Burada, devletin ve hükümetin bir 
bakanı konuşuyor. Bu itibarla, aşağıda, «Masal söy
leniyor» gibi hafif bir kelimeyi söylememenizi rica 
ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Bana «sen» diye hi
tap edemezsiniz; sözünüzü geri alın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun, devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, ateş düş
tüğü yeri yakar. Gerek Amik Ovasında, gerek Ada
na'da bulunan çiftçilerimiz, gerçekten bir felakete ma
ruz kalmışlardır. Orada da söylediğim gibi, burada 
da bir kere daha tekrar ediyorum; kendilerine geç
miş olsun diyorum; ayrıca, meydana gelen zararda 
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can kaybının olmaması bizim için en büyük teselli 
kaynağıdır. Yıkılanın, sel felaketine uğrayan mahsu
lün yerine yenisi konabilir. Bu amaçla, hükümet ola
rak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Vekili ola
rak, sizlere arz edebileceğim, bu yaraların süratli bir 
şekilde sarılması olacaktır. 

Bu vesile ile saygılarımı arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TBVFIK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakan yanlış bilgi verdiler, bu sebeple bir açıklama 
yapacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Buyurun Sayın Bilal. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Soru sormak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Açıklama yapacak. 
BAŞKAN — Usul, imkân vermiyor efendim. 
TEVFİK BtLAL (Hatay) — Ama, yanlış bilgi 

verdiler. 
BAŞKAN — Verdiyse, yanlış bilgiyi Meclis tak

dir eder efendim. 
YILMAZ DEM ÎR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Türk - iş konusunda söz vermeyecek misiniz? 
ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, 

Türk - iş güncel bir konudur, lütfen... 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Avrupa 

Parlamentosu Siyasî İşler Komisyonunun Ermeni soy
kırımı iftirası ile ilgili olarak aldığı karara bütün 
kurum ve kuruluşlarımızla karşı çıkılması ve bunun 
yöntemlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Avrupa Parla
mentosunda önümüzdeki ay gündeme gelmesi bekle
nen Ermeni tasarılarına ilişkin, milletçe ve parlamen
toca yapılabilecek çalışmalar hakkında söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, yüce 

Meclisin sayın üyeleri; hep bildiğiniz gibi, Avrupa 
Parlamentosu Siyasî İşler Komisyonu, Ermeni soy
kırımı iftirası ile ilgili bir karar almıştır. Kararın baş
lığı «Ermeni Sorununa Siyasî Bir Çözüm Bulunması
na 'İlişkin Karar Önergesizdir. Karar, Avrupa Parla
mentosuna 1983'ten beri Ermenilerle ilgili olarak ve
rilen önergeleri çözümlemek iddiasındadır. Bu Öner
gelerin başırtda, Yunanlı parlamenter Kolo Kotoro-
nis'in, 24 Nisanın, «Ermeni soykırım günü» olarak 

ilan edilmesi önergesi vardır. Bu, Yunan - Ermeni iş
birliğinin en açık ve en yeni kanıtıdır. Bu karar, Tür
kiye'ye karşı başlatılan, yılmadan, yorulmadan sürdü
rülen planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bu karar AET 
içinde bulunan tüm Avrupa-devletlerini 'bir ölçüde bağ
layabilecek 'bir karardır. Bu karar, konu ABD Temsil
ciler Meclisine getirildiğinde, onu güçlendirmek niye
tinde olan bir karardır. Bu kararla, Avrupa, Amerika, 
Türkiye'nin karşısına geçirilmek istenmektedir. Bu 
karar, 72 yıl önceki tarihsel bir olay hakkında Avru
pa Parlamentosu olarak karar verme güçlüğü kavra
narak, gerçeğe aykırı olarak, Türkiye'deki Ermeni 
yurttaşlarımıza farklı işlem iddialarına bulaştırılmış bir 
karardır. Gene aynı maksatla, Iran ve Sovyet Erme
nileri de yarım ağızla konuya karıştırılmıştır. 

Karar metni, çeşitli anlamlara gelebilecek ifade
lerle doludur. Karar, Avrupa Parlamentosundaki ka
rarsızlığı, çekişmeyi yansıtmaktadır. Kararda «Olay
ların soykırım olarak nitelendirilmesi, günümüzde hu
kukî sonuçlar doğurmayacak olmakla...» dendiği gi
bi, Ermeni gruplarınca, 53 masum kişinin vahşice öl
dürülmesine, 53 kişinin yaralanmasına yol açan 68 
bombalı terör eylemi, bir işe yaramaz eylemler olarak 
nitelendirilmekte ve kınanmaktadır. Böylece, karar, bir 
yandan da Avrupa Parlamentosunun - ilk defa, bir 
parlamentonun, tarihçilik yapmaya kalkarak- demok
rasi tarihine geçmek istemediğini de ortaya koymak
tadır. 

Soykırım Sözleşmesi 9.12.1948'de, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi 10.12.1948'de Birleşmiş Milletler
de onanmıştır. 1915*te bunlar yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kürsüsünde 1985'te ileri sürülen bu 
görüşümüz, Avrupa Parlamentosunca onanmıştır. Hu
kuksal, tarihsel, bilimsel ve düzenli bir savaşın yapıl
dığında sonuç alınabileceğinin ipuçlarını veren nokta
lar vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soykırım iddia
sı tam bir iftiradır. Tehcir (yer değiştirme) Yasası, 
27 Mayıs 1915'te, kanun hükmünde kararname - o 
vakitteki deyimiyle kanunu muvakkat - olarak çıkarıl
mış, 15 Eylül 1915'te Osmanlı Meclisi Mebusanınca 
onanmıştır. Bu, Osmanlı Ordusunu arkadan vuran 
vatan hainleri için çıkarılmıştır. 

1915'te, Ermeniler, Osmanlı Devletinin uyruğu idi
ler ve "millet-i sadrka -sadık millet- olarak isimlen
diriliyorlardı. Osmanlı Meclisinde 14 temsilcileri vardı. 
Oskan Efendi gibi, Posta Telgraf Nazırlığına kadar 
yükselen birçok Ermeni vardı. 
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Bu olaylarda Türklerden öldürülenlerin sayısı, on- j 
lardan ölenlerin sayısından çok fazladır. Bulunan 
toplu mezarlar bunun kanıtlarıdır. Suçlamalar yalan
dır, siyasî maksatlıdır, 72 yıldır, bütün dünyada her 
türlü araçla işlenmektedir. 

1985'te yüksek huzurunuzda, şu anda olay bitmiş 
değildir, tam tersine doruk noktasındadır. Konuya, top-
yekûn millet olarak eğilmeliyiz diyorduk. Yunan - Er
meni ittifakı, ABD Temsilciler Meclisinde ve Avru
pa Parlamentosunda hukuksal karar alma yolundadır. 
Bu, vahim bir olaydır. Evet, olay doruktadır. Ame
rika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizden, AET'ye gi
rişimizin engellenmesine, sınırlarımızda süren olayla
ra kadar hepsinde, bu düzmece oyunun etkisi vardır. 

Avrupa Parlamentosunun bu kararına, milletçe, 
bütün kurum ve kuruluşlarımızla karşı çıkmalıyız. 
Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti 
gruplarının ve bağımsızların Avrupa Parlamentosuna 
gönderdiği uyarı yazısını hayırlı bir başlangıç sayıyo
ruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Amerika Birleşik 
Devletleri Temsilciler Meclisinden olumsuz bir karar 
çıkması halinde, Amerika Brleşik Devletleri gezisini 
iptal edeceği yolundaki tutumuna, yürekten katılıyo
ruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Dışişleri, AET, 
Millî Savunma komisyonları; NATO, Avrupa Kon
seyi Parlamentolararası Birliği gibi kuruluşlardaki üye
lerimiz, parlamentodaki tüm dostluk grupları - sorulu
yordu; bu dostluk grupları nerede kullanılacak, nasıl 
kullanılacak, ne iş yapacak diye, onların tüzüklerinin 
2/b maddesi Türkiye'yi tanıtma vazifesini vermekte
dir; tam görev görecekleri bir zamandır - dış politi
ka, AET ve tarihle ilgili enstitüler, fakülteler, mes
lek kuruluşları, basın kuruluşları, tanıtma vakıfları, 
tarihçiler, yazarlar, hukukçular, dış politika uzman
ları bütün gönüllü kuruluşlar ve temsilcileri bir ara
ya getirilerek çalışmaya başlamalıdırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Avrupa Par
lamentosu ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler 
Meclisi üyelerine, bu ülkelerin basınına; komisyon baş
kan ve üyelerimiz, dostluk grubu üyelerimiz, tüm par
lamenterlerimiz ve bu konuda olanağı olan tüm yurt
taşlarımız, uyarı mektupları göndererek, işin aslını ve 
gerçeğini anlatmalıdırlar. Bu yöntemi onlar, yıllardan 
beri, yarım asırdır kullanıyorlar. Film, kitap, kitap
çık, belge ve bilgiler ve diğerleri, bu ülkeler kamuoyu
na yağmur gibi yağdırılmalıdır. 

Haklıyız, haklılığımızı bütün dünyaya anlatma
lıyız. Vakit henüz geç değildir, işi adım adım takip 

edeceğiz. Avrupa Parlamentosunun genellikle haksız, 
tek yanlı, yetki dışı kararını şiddetle kınıyorum. Asıl 
soykırım, teröristlerin Türklere karşı işledikleri cina
yetlerdir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
3. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, ku

duz hastalığının önemi, yerli aşıların yetersizliği ile, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri Bakanlıklarının 
sorumluluklarına ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
cevabı 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın Durcan 
Emirbayer, kuduz olaylarıyla ilgili gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
DURCAN EMÎRBAYER (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; sizlere saygılar sunarak sözleri
me başlıyorum. 

Geçen yıl (22.10.1986 tarihinde) bu kürsüde, ku
duz olayları hakkında; gerek hastalığın öneminden, 
gerekse alınması elzem olan tedbirlerden bahsetmiş
tim. 

Değerli -arkadaşlarım, o konuşmamda da ifade et
tiğim sibi, kullanılan yerli ilaçların yetersiz olduğu
nu, koruyuculuğunun - sözde - yüzde 30 civarında bu
lunduğunu, hatta ailemin büyüklerinin, halihazırda uy
gulanan aşının, kuzu, tavşan beyni, iliği ile iptidaî şe
kilde, bugünkü serum yerine hapla tedavisini, bundan 
yarım asır önce, aynı yöntemlerle uyguladıklarını söy
lemiştim. Dolayısıyla, muhakkak surette - bizde aşının 
geliştirilmesine kadar - insan sağlığı bakamından, Av
rupa'dan "kuduz aşısının getirilmesi gerektiğini ifade et
miştim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu konuşmayı tek
rar niye yapıyorum? Benim önceki konuşmamdan bu
güne kadar tam dört ay geçmiş oldu. Bu dört ay içeri
sinde izmir'de yine ölüm ile sonuçlanan vakalara şahit 
oluyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum: 22.10.1986 
tarihli konuşmamdan sonraki günlerde ısırılanlar te
ker teker kuduruyorlar. Yerli aşının yetersizliğini ifa
de etmeme rağmen, bazı yeteneksiz yöneticilerin ısrar
la yerli aşı uygulamaları; hatta son ölen vatandaşımız 
zavallı Nazmiye Dördüncüoğulları'nın ikazlarına rağ-

-men, yerli aşının yapılmasında ısrar gösterilmiş ve ne
ticede hasta, tecrit edildiği demir parmaklı hücrede, 
feci şekilde kudurarak ölmüştür. Yine yeni bir olay: 
Avcı adında bir vatandaşımız kudurmuştur. 

Bunun hesabını kim verecektir? insanlarımızı, ha
talarınızdan ve tedbirsizliklerinizden dolayı öldürmeye 



T. B. M. M. B : 8 0 

hakkınız var mıdır? Aksi halde, gazetelerden okudu- ı 
ğumuz üzere, yakını ölen insanların canı yanınca, iz
mir'de kuduz istasyonundaki başhekime vaki olan teh- I 
ditlerin, vakalar devam ederse, mesuliyet altına giren I 
en yüksek makamlara ulaşabileceğini hatırdan çıkar
mamak lazımdır. 

Alakalı Sağlık ve Sosyal Yardım ve içişleri Bakan- I 
larına sesleniyorum: Sayın Bakanlar, kusura bakma
yın; ama eğer siz Batı'da bir ülkede bakan olsaydı- I 
nız ve böyle olaylar olsaydı, mahkemelerde sizin ha- I 
yatınızı söndürürlerdi; ama burası Türkiye! Radyo ve I 
televizyona çıkar, yanlış, süslü laflarla, ölen vatandaş- I 
larımızı kabahatli yapar, oturtursunuz. Bu meziyetini- I 
zi ı(!) tebrik etmek lazım. I 

Sayın Bakanlarımız, hiç olmazsa, bugünden itiba- I 
ren tedbir alınız, yerli aşı üreten kompleksi lütfen ka- I 
patınız. İnsan sağlığı ile oynayarak, gelmiş geçmiş ba
kanları yanıltan o kompleksteki köhneleşmiş kafalı I 
bürokratlar varsa dağıtıp, modern tıp usulleriyle ku- I 
duz aşısının yapımının sağlanmasına gayretlerinizi gös- I 
teriniz. I 

Araştırmalarda bulundum, hakikaten, ithal kuduz I 
aşısı gelmiştir, Hıfzıssihha Enstitüsünde ve eczane
lerde bulunabilmektedir. Vatandaşlarımıza - radyo ve I 
televizyon vasıtasıyla- yapılabilecek sübvansiyonun 
yüzde 50 olduğunun, bir miktarının indirildiğinin ve- I 
ya parasız verilebileceğinin lütfen duyurulmasını sağ- I 
layınız; çünkü vatandaşlara, aşının pahalı olduğu, da- I 
ha önceki beyanlarla ifade edilmiştir. Ben geçen yıl I 
yakınım için 6 adet aşıyı Almanya'dan bir eczaneden I 
20 bin lira civarında aldırtmıştım. Devlet bu aşıyı da
ha ucuza getirebilir; ama nedense, şimdi, eczanelerde I 
bir aşı 25 bin liradır, 6 aşı 150 bin lira etmektedir; bu I 
da olumsuz bir işarettir. Ülkemizde, batan bazı fir- I 
maların kurtarılması, hatta bazı madrabazların işyer- I 
lerinin de kurtarılabilmesi için devlet kasasından mil- I 
yarlar harcanırken, yine, Sayın Başbakanımızın Ame
rika masrafları için örtülü ödenekten milyonlar har- I 
canırken, 100-150 bin lira para, bulamayan, kuduz I 
vakasından mustarip olan vatandaşlara, «paran yok- I 
sa kudur» der gibi bir tavır alamazsınız. (DSP sıra- I 
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Buna hakkınız yok- I 
tur. Aksi halde, işte o zaman, bunun adına «zalimlik» I 
jdenir. I 

Sayın milletvekilleri, izmir ve çevresindeki kuduz i 
olayları korkulu bir ortam yaratmıştır. Ben hem Sağlık 
Bakanını, hem de içişleri Bakanını suçluyorum. Ne I 
tedbir alınmıştır? Belediyelere bu işin üstesinden gele- I 
bilmeleri için ne gibi uyarılarda bulunulmuştur? it- | 
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i laf için belediyelere ne gibi yardımda bulunulmuştur? 
Olumlu bir yanıt almak mümkün değildir. Çünkü olay
lar apaçık meydandadır. 

Bakınız, 21.3.1987 tarihli Günaydın Gazetesinde 
«Diken» başlığı altında, Yazar Osman Ferit ne di
yor : «Kartal'da oturan üç yurttaşımızın kanı, Fran-

I sa'daki Pastör Enstitüsüne yollandı. Tahlil neticesin-
I de, üçünün de kanından, yapılan yerli iğnelerin hiçbir 
I işe yaramadığı anlaşılmış. Maazallah, ısıran hayvan 
I kuduz ise, bu yurttaşlar ne yazık ki feci şekilde ku-
I duracaklardır.» 

I Yazar yazısını, «Allah bu talihsiz milleti kuduzdan 
I korusun; masum insanlar değil, görevini yapmayan 
j köpoğlu köpekler kudursun» diyerek bağlıyor. 

. Şunu söylemek istiyorum : Her konu için tüm mil-
I letvekillerinin teker teker kürsüye çıkıp, alakalıları 
I uyarması mümkün değildir. Ben tüm milletvekilleri 

adına bu meselede alakalıları uyarmak üzere konuşma 
I yapmıştım. Yazarın bu ağır ithamları, milletvekille-
I rine olamaz; olsa olsa, sadece alakalı olan kişileredir. 
I Bunu ifade ettikten sonra, Sayın Turizm Bakanı, 
I sizin de kulağınızı çınlatmak istiyorum. 
I Ülkemizde radyasyon bir yanda, kuduz olayları bir 
I yanda... Aids hastaları, vatandaşlarla, aynı yerde ted

birsiz olarak içice yaşamaktalar. Sonra, turizm patla-
I ması ve bol turist gelmesi için çabalarınızın sonuç 

vermesi mümkün değildir. 
I Sayın milletvekilleri, aklımıza öyle geliyor ki, 
I alakalı iki bakanımızı - Allah korusun - kedi köpe-
I ğin ısırması mı lazum ki, vakaların vahametini anla

mış olsunlar? (DSP ve SHP sıralarından alkışlar). 
I Bunu katiyen istemeyiz; ama sayın bakanlar lüt-
I fen sorumluluklarının bilincine ers'inler; laf üretecek -
I lerine olumlu iş ürefefinler. 
I Saygılarımla. (DSP sıralarından alkışlar). 

BAŞİKİAN — Teşekkür ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ ([Kütahya) — Sayın Başkan, 
I söz işitiyorum. 

I 'BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş-
I kan, değerli milletvekilleri; biraz önce gündem dışı 
I konuşan sayın milletvekili ankadaşımun konuşmasının 

sonuna yetişebildim. Takip edelbildiığlim kadarıyla, 
llstanlbul'daki bir veteriner hek'kriin, bir basın orga-

I nımızda neşredilen beyanlarına dayalı olarak yüce 
I 'Meclise bilgi sundular. 
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DURCAN EMtRBAYER (İzmir) — Gazete sü
tunlarımda .belgeleriyle açıklamışlardır, bunu da ifa
de etaıek isterim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
(MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bu bilgilere 
açıklık getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, önce kuduz 
olaylarıyla ilgili, bu yüce Mecliste bütçe görüşmeleri 
sırasında verdiğim ıbillgilere ek olarak bir iki cümley
le ısözlerime başlayayım. 

Sayın m'ilîetvek'illerîımlz, belki,, İzmir bökesinde 
1986 yılında cereyan eden olaylardan da esinlenerek 
bu konuşmayı yaptılar. 

DURCAN EMtRBAYER (tzmir) — Bir haf
ta önce kuduran var. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ! (Devamla) — İzmir bölge
sinde, biz, 1986 yılında, 12 bin kişliye şüpheli ısırık 
nedeniyle aşı yaptık. Bu bölgede 8 ölüm olayı vuku 
buldu. Bu 8 ölüm olayındaki 6 kişi, h'içiblr şekilde aşı
ya gelmemiştir. Aşı yapılan 12 b';n vaka arasında 
sadece 2 vaka ölümle neticelenmişt-Jr. Bun'u bir ke
re Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak - altını 
çizerek - belirtmek istiyorum. 

Ayrıca hüküimerömliz, yeni tekırifficlerlerle üretilen 
«Hvmıen Diploid Celi» denilen aşıların ülkeye itha-
l'irii de serbest bırakmıştır. Bu cümleden olmak üze
re ve İzmir'de meydana gelen ilk ölüm olayının he
lmen akaibinde bizzat devreye girerek, yeni teknikle 
üretilen bu aşıdan 10 bin dozunun ülkeye getirilrne-
sinii ide sağladım. Halen, piyasada ve Sağlık Bakanlı
ğının elinde bu tür aşılar mevcuttur. İsteyen vatandaş
larınız ücretini ödeyerek bu aşıdan alabilmektedir
ler. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — 6 tane
si 150 bin lira. Parası olmayan ne yapsın? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
IMUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Parasını ve
remeyecek durumda olan vatandıaşlarımızın da üc
retler i.... 

YJLİMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Fak 
- Puk Fonundan.... 

(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Çok iyi bildi
niz efendim, 

...Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan ödenmektedir. Bu balkımdan da bir sıkıntı
mız mevcut değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul'da 
Ibir veteriner hekimin, bir basm organımıza demeç 
vermesiyle ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak da 
şunları söylemek isterim... 

USMET TURHANGİL (Manisa) — Dünyada 
(kaçıncıyız? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
IMUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Çok merak 
ediyorsanız, Bakanlığa teşrif edin; gerekli bilgileri 
orada da veririz efendim. 

Olay, Bakanlığımızca ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığınca yakından takip edilmektedir. Dün, 
bu demeci verdiıği iddia edilen sayın veteriner foe-
fkîım, İstanbul Sağlık Müjdürlüğüne davet edilerek, 
böyle bir demeç verip vermediği kendisinden sorul-
ımuıştur.̂  Bugün sabah, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı Müsteşarından aldığım bilgi ve İstanbul' 
daik'i sağlık teşkilatı ilgililerinden aldığım bilgilere 
glöre arz ediyorum ki, bu k'işi, böyle bir demeç ver-
raddiğini, dün, İstanbul Bölge Sağlık Müdürümüze 
bizzat ifade eitm'işt'ir. 

Böyle bir demeç vermediği halde, bunun ne şe-
Iklilde, basın organımızda yer aldığı hususumda da ge
rekli araştırmayı yapıyoruz. 

YILMAZ DEMİÜR (Bilecik) — Tayini çıktı mı 
veterinerin? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
IMUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, biz bu, konuda, göreve gel'diğîimiz günden 
beri gerekli hassasfiyeti gösterdik. Ülkemizde bugün 
için sıumple metotla üretilen aşı da mevcuttur; yeni 
tekniklerle yurt dışında üretilen aşılardan da yeteri 
Ik'adar mevcuttur. Aşı konusunda bir sıkıntımız yok
tur; ama, kuduz mücadelesi bir toplu mücadeleyi 
gerektirir. Bir tek bakanlığın yaptığı* bir mücadele 
'değildir; Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyiş
leri Hakanlığı ve mahallî İdarelerin birlikte yürürttü-
ğü mücadeledir.. Kuduzda, dünyanın her ülkesinde 
ölüm olayları vardır, bunu bütçe konuşmalarım sı
rasında da ifade etımi'şitim; ama, kuduzda esas müca
dele, başıboş hayvanlarla yapılan mücadeledir. Biz, 
başıboş hayvanlarla yeteri kadar mücadele etmezsek, 
evlerimizde beslediğimiz hayvanları, köylerimizde 
çoban köpeği olarak kullandığımız hayvanlarımızı 
aşılatmazsak, kuduzla (mücadele etmemiz mümlkün 
değildir. Bu gerçeğin de herkes tarafından bilinme
sini arzu ediyorum. 

SALDM EREL (Konya) — Hepsine yular mı ta
kacağız Sayın Bakan? 
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SAĞLHC VE SOSYAL YARDIM BAKAM 
MUSTAFA KlALElMÜt (Devamla) — Gerektiği şe
kilde, ciddiyetle olayın üzenine eğilirsek ve sayın 
ımıiıîleltvelklillılmliizlin siorusuınııın dılşıoda, -olaya da
ha ciddî yaklaşırsak, bu illetten kurtulmamız, bu il
leti »«fırlamamız mümkündür. Bu bir millî davadır; 
şu partinin meselesi, bu partinin meselesi değildir; şu 
bakanın meselesi, bu bakanın meselesi de değildir. 
Geliniz, olaya serinkanlılıkla bakalım. Hele hele sağ
lık meselesi gibi ciddi olayları, politik çıkar konusu 
yapmayalım; üzenine birlikte gidelim, elele verelim, 
(bunlarla mücadelede şeref hepimizin olsun; ama, bir 
şeyden rahatsızlık duyuluyorsa, onu bilemem, o tak
dir sizlere aittir. 

Sağlık meseleleri konusunda Bıakanlığım ve hlüıkü-
ımetim'iz sıpn aylarda çok yoğun çalışmalar içerisin
dedir. Bu çalışmalardan kimsenin rahatsızlık duyma
masını dilerim. 

'HAŞjKAN — Sayın Balkan, kuduz konusunda ko
nuşmanızı tamamladın ızs a, bağlayınız efendim. 

SAĞLIK VE SOSYIAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (İDevamla) — Bittiriyorum, 
topluyorum Sayın Başkan. 

Bu nedenle, geliniz, yüce Mecliste elele verelim, 
hep birlikte ve serinkanlıhıda bu meselelerin müna
kaşasını yapalım ve gösterdiğimiz çarede, hep, birlik
te olaliım. 

Saygılar .sunarım efendim. (AjNAP sıralarından 
alkışlar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İstanbul'da çağ
rılan, veteriner memur muymuş, yoksa serbest mi ça
lışıyor muş? 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS 
SORUŞTURMASŞ VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin 'Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu [İli Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T. )C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin 'önderliğinde ^oluşan bir şebeMerûn, çiftçilerin 
üretime yöne tik [ihtiyaçları ficin Hahsis edilmesi gere
ken ziraî {kredileri kendi {çıkarları yönünde {kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair, idd\ialar[ı ]tespit 
etmek amacıyla \Meclis araştırması açılmasına ftişkjn 
önergesi «[10/50) 

24 . 3 , 1987 O : 1 

BAŞKİAN — Gündeme geçiyoruz. 
4 adet Meclis arattırması önergesi vardır; okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Ordu'nun Korgan ilçesinde Ziraat Odası ve T. C. 

Ziraat Bankasının bir kısım yöneticilerinin önderliğin
de oludan bir şebeke, ihtiyaç sahilbİ çiftçilerimizin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri 1983 yılından bu yana, ihtiyaç sa
hibi- bu insanların irade ve bilgileri dışında, kendi 
çıkarları i y)önünide kulianageimiştJir. 

SHP Grubunca olayı yerinlde incelemekle görev
lendirilen iki rniilletvekil'İnin tespitlerine göre, 614 
IKorganlı vatandaşımızın 700 milyon lira civarında 
dolandırıldığı anlaşılmaktadır. 

Yörede yapılan inoeleımelerde, iki dönüm bile 
arazisi olmayan çiftçiye 10 adet ilaçlama motoru, in
san ayağının bile güçlükle ulaşabildiği engebeli ara
zideki bir tarla için kredili biçerdöver satışları yapıl
dığı, bir karış ıtoprağı olmayan insanlara sulama pom
paları ve tonlarla gübre satılmış gilbi gösterildiği ve 
böylece bir kıısım yetkililerin bu yolla kendilerine 
haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği gilbi T. C. Ziraat Bankasının dağıtmakta 
olduğu ziraî krediler, diğer ticarî krediler yanında 
çjok düşük faizli kredilerdir. Bir yanda, 30 bin lira 
kredi alabilmek için banka kapılarında günlerce sü
rünen çaresiz köylüler kıvranır ve bu parayı bile ala
maz iken, ölûe yandan onlar adına sahte yollarla elde 
etçikleri kredileri barlarda, pavyonlarda, har vurup 
harman savuran bir şebekenin korkusuz elemanları, 
yapılan bir yığın vatandaş şikâyetine rağmen hâlâ 
ortalıkta pervasızca dolaşabilmekte ve doğru dürüst 
ifadeleri bile alınmamaktadır. 

Korgan'da, Korganlılar tam bir paniik havası 
içinde, devleti ve adaleti araımaktla ve bulamamakta
dırlar. 

» 
Daha detaylı bilgi, görgü ve izlenimler, görüşme

ler sırasında yüce Meclisin bilgilerine sunulacak olan 
bu konuda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını' arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Aivnî Sağesen Mustafa Çelebi 
Ördü Ha)feay 

Salim Erel Erol Ağagil 
Konya Kırklareli 
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Şeylhraus Bahçeci 
Diyarbakır 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Neriman Elgin 
Ankara 

Kâzımı İpek 
Amasıya, 

Cevdet Karsâı 
Giresun 

Mehmet Turan Bayezit 
'Kahramanmaraş 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Öimer Necati Cengiz 
İstanbul 

Hüseyıkı Aydemir 
İzmir 

'Feridun Şaklir öğünç 
«tsıtanbul 

Vehlbi Baıtuman 
Adana 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Kadir Narin 
Diyaribakır 

Muhittin Yi'ldınm 
Edirne 

İbrahim Taşdemlir Bahriye Üçok 
»Ağrı Ördü 

Mehmet H'ayri Ösmanlıoğılu 
Gfiazfı'an̂ p 

BALKAN — Önerge gündemde yeririi alacak 
ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda
ki öngörüşme, şurasında yapılacaktır. 

2. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/51) 

BAŞEKJAN — Diğer araştırma önergesini okutu
yorum i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma1 

Sayıları ve müşterileri sora yıllarda hızla artan ku
mar makineleri .toplumumuzu kemiren önemli yara
lardan bîri haline gelim'işjtir. Turizmi Teşvik Kanu
nunda 1982 yılında yapı/lam bir değişiklikle kurul
masına izlin verilen turistik ötelerdeki kumar salon
ları, bugün işletmeleri yönünden amaçlarının tama
men dışına çıkmış, pekçok ailenin mahvolmasına, 
pekçofc gencimizin, daha körpe yassılarında bu kiötü 
alışkanlığın esiri olmasına sebep ölmüşte. 

Bir yönden Türk Ceza Kanununun kumarı ya
saklayan hükümleri jbir yandan' da Turizmi Teşvik 
(Kanununun turistik ccıaçh yerlerde kumarlhaneler 

kurmasına izlim veren hükümleri tam bir çalkantı ya
ratmış, bu yerlerin demetimi de hemen hemen imkân 
dışına çıkmıştır. Ülkemizde turizmi teşvik amacıyla 
çıkarılan kanun hükmü, genelde memleketiımize ge
len yalbancı pasaporttu taşıyan kimselerin oyun arzu
larını cevaplamak ve böylece turizmimizi teşvik 
amacına dönüktür. Ancak, kanunda yer alan «Bu 
yerlere yabancı pasaport taşıyanlar dışında kimlerin 
hangi şartlarla girebileceği, bakanlıkça belirlenir» 
ıhükmü uygulamada çok geniş tutulduğundan, mesele 
(toplumun öncelikli konularımdan biri haline gelmiş
tir. 

Mevcut mevzuat hükümleri, hangi şartı taşıyan 
turistik tesislene kumarhane kurma izni verileceği 
hükmünü taşıımasıına rağmen, oyun salonu açılan ba
zı işletmelerin bu niteliklere uymadığı sabittir. Ayrı
ca, bu yerlere kurulan oyun makinelerinde hile yapıl
dığı ve 'oynayanların resmen aldatıldığı, çeşitli yayın 
organlarıımızda ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu tür 
işletmelerin denetiminden uzak kalması için büyük 
miktarda menfaatler sağlandığı, hatta bir bakanlığı
mızın müsteşar yardımcısına kadiar uzaman rüşvet 
zinciri oluşturulduğu «fade edilmektedir. 

Kamuma göre işletme yönünden Kültür ve Turizm 
Bakanlığının, vergi yönünden Maliye ve Gümrük 
İBakanikğımın denetiımimde bulunan oyun salonların
da her iki kontrol de yapıramamakitadıır. Bunun bir 
ısıonucu olarak bu oyun salonlarımın yalnız yabancı 
pasaportlu kimselere tahsis edilen ve yalbancı paray
la oyun oynanan bölümlerimde büyük döviz kaçak
çılıkları yapıldığı da toplumda benimsemen iddialar 
arasındadır. 

Yukarıda özetle sıraladığımız olayın maddî va
kıaları yanında, kumarın toplumda meydana getirdi
ği yıkıntılar ileriki yıllarda telafisi imkânsız boyut
lara ulaşma istidadı göstermektedir. Özellikle, daha 
ıokul çağlarında bulunan gencilerimizin kendilerinii 
kumarın dişlisine kaptırması, ist'ikballerim'i körlet-
mekte ve hayata kumar makinelerine kurban edilmiş 
Ibir nesil doğmasına sebep olmaktadır. 

Ülkemizin en büyük potansiyellerinden birisi olan 
turizmim gelişmesini sağlayacak tedbirlerim, Türk 
gençliğimi kumar salonlarıma teslim etmeden de alı-
-malbileceği, yüksek malumlarıdır. Dünyanın hemen 
(hemen hiçbir ülkesinde görülmedik bir genişlikte uy
gulanan Türkiye'deki oyun salonları sorunu acilen 
çözüm bekleyen meselelerden biri halime gelmiştir. 
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Konumun her türlü siyasî değerlendirmeler dışın
da ele alınarak (meseleye bir çözüm bulunabilmesini 
(sağlayabilmek amacıyla, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Doğan Kasaroğlü 
İstanbul! 

Feyzullah Yılldırır 
Gaziantep 

Turgut Sera Tirali 
Giresun-

Ahimeit $arp 
Diyarbakır 

iN'aımılk Kemal Şentürk 
İstanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul' 

AH İhsan Eliğin 
tçel 

M. Abdliirreızak Ceylan 
Siirt 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahlmut Altunakar 
Diyarbakır 

Ahmet Süten 
fcmlir 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

M. Murat Sölkmenoğlu 
Hatay 

•"•""•Mi 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Arife Necle Tekine! 
İstanbul 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

'-"•"•721». 
Koksal Toptan 

Zonguldak 

Musa öğün 
Kars 

Fehimi Memıişoğlu 
Rize 

Alli Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ösırnan Bahadır 
Trabzon 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Cemal özdemir 
Tdk'at 

Cafer Tayyar Saldıklar 
Çanakkale 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulan önerge gün
demde yerini alacak ve örtgörüşmeleri, sırasında ya
pılacaktır. 

3. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birtik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkı'ye Büyük Millet MecMlsi Başkanlığına 
Bugün, sayıları ik'i milyon dolayındaki Türk yurt

taşı, büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olımak 
üzere yurt dışında yerleşik olarak bulunmaktadırlar. 

Bu yurtltaşlarımızın sorunlarıyla ilgili olarak bu
güne değin yerli ve yabancı birçok kurum ve kuru
luş tarafından çeşitli raporlar düzenlenmiş ve araştır
malar yapılmış olmasına karşın, bunlardan yararlana
rak -tutarlı, kapsamlı, etkin ve kalıcı bir devlet politi
kası oluşturulamamıştır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın içinde bulun
dukları «sahipsizlik» ve «Yalnızlık», onları, maddî 
ve manevî her açıdan ve her alanda kendilerinden 
kolay yararlanılır ve kolay sömürülür bir bitle hali
ne getirmiştir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın giderek artan 
bir bölümü, bugün artık, «Göçmen işçi» kbnumunu 
Ibanimıseyerek, yurda dönmeyi ciddî olarak düşünme
mekle birlikte, Türkiye ile ve kendi yurttaşlarlyla 
olan bağlantılariını hiç koparmamakta ve Türk Dev
leti ile ilgili umut ve beklentilerini hiç azaltmamak
tadırlar. Bu beklentilerin değerlendirilmesinde ve 
karşılanmasında çıkacak yeni kayıtsızlıklar ve yeni 
gecikmeler, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal 
gdlişîmi açısından çok olumlu katkıları olabilecek 
bu büyük yurttaşlar kitlesinin devletine, ülkesine ve 
toplumuna daha da yabancılaşmaisı sonucu doğura
cak ve bu büyük kitlenin başka güçler tarafından 
Türkiye aleyhine yönlendirilmeleri olasılığı ve olana
ğını artıracaktır. 

Yurt dışına yerleşmiş bulunan vatandaşlarımızın 
içinde bulundukları ve neden oldukları soranların 
bazıları şöyle özetlenebilir: 

1. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın önemlice 
bir kus/mı uzun yıllarla ifade edilen bir süredir ilgili 
ülkede bulunmalarına ve bir tür «Göçmen işçi» sta
tüsüne ulaşmış olmalarına karşın, başta seçme ve 
seçilime hakkı olmak üzere, ilgili ülkelerin yurttaşla
rına tanınmış hak ve özgürlüklerin önemlice bir kıs
mını kullanamamaktadurlar. Bunlar, bulgun, her iki 
ülkenin de, bir tür, ikinci sınıf yurttaşları konumun
da kalmışlardır. 

2. Bu yurttaşlarımızın Türkiye'de yaptıkları eko
nomik yatırımlar sahipsiz kalmış ve bu İnsanların 
büyük mağduriyetlerine neden olmuştur. 

3. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın emeklilik 
hakları, halen, daha doyurucu ve hakça bir çözüme 
kavu şturullmamıştır. 



T. B. M. M. B : 80 24 . 3 , 1987 0 : 1 

4. Vize uygulamaları, yurttaşlarımızın ve yakın
larının en doğal hakları olan seyahat özgürlüklerini 
halen daha kısıtlı tutmaktadır. 

5H Yerleş'tilkleri ülkelerin toplumlarının bazı 
kesimlerince gösterilen çağjdışı ve insanlık dışı ırkçı 
tepkilerin doğurduğu güvensizlik ve huzursuzluk or-
taımı, âdeta «(Kurumsallarıma» yoluna girmiştir. 

6. Yurt dışındaki Türk vatandaşları üzerinde 
Cumhuriyetin laik niteliklerime karşı örgütlü bir pro
paganda kampanyası yürütülmektedir. Bu kampan
yanın, bazı yabancı devletlerce ve Rabıtat-ül Aleım-ül 
İslam gibi bazı şeriatçı örgütlerce desteklendiği ve 
hatta bu desteğin, bazı devlet organ ve yetkililerince 
sağlanmış olduğu yolunda ciddî kanıtlar bulunmak
tadır. Bu sorun, yalnızca yurt dışındaki vatandaşHa-
rımızı ilgilendiren bir sorun olmaktan çok öte, cum
huriyetin doğrudan laik niteliğini ve omun bağımsız
lığını tehlikeye düşürücü vahim bir sorundur. 

7. Ayrılıkçı ve bölücü akımlar, ögütlü btir hiçim
de yurt dışındaki vatandaşlarımız anasında etkin bir 
biçimde faaliyette bulunabilmektedirler. 

8. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, özelikle 
ikinci ve üçündü kuşak diye adlandırılan çocuk ve 
gençleri, derin bir kültürel boşluk ve kargaşa içinde-
dlirler. 

9. Devletin yurt dışındaki örgütlentmesi nicel 
olarak yetersiz, nlitel olarak da devletin laik ve de
mokratik niteliklerini etkin bir biçimde savunabilecek 
uygunlukta gözükmemektedir. 

10. Türk hükümetlerinin, bürokrasisinin ve 
demokratik kurum ve kuruluşlarının, yurt dışında 
Ibulun'an vatandaşlarımızın kaldığı ülkelerin hükümet
leri, bürokrasisi ve demokratik kurum ve kuruluşla
rıyla olan işbirliği çok yetersiz gözükmekte ve bu ne -
İdenle sorunlarım çözümünde ilgili ülkelerden gerek
li destek sağlanamıyor gözükmektedir. Hatta cum
huriyetin demolkratük ve laik niteliklerine ve ülkenin 
birlik ve bütünlüğüne yönelik faaliyetlerin belli bir 
siyasal .hoşgörüyle karşılandığı izlenimi vardır. 

11. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarınım konso
losluk işlemlerinde keyfîlik yapıldığı yolunda büyük 
yakınmalar bulunmaktadır. 

12. Ülkeye dönemeyen ve yurttaşlıktan çıkarıl
mış bulunan vatandaşların durumlarının yenliden göz
den geçiriknesiride ve bazı haksızlıkların düzeltilme
sinde, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti imajını 
güçlendirmek açısından yarar olacağı düşünülebilir. 

13. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının içinde 
bulundukları topluma uyum sağlamaları yolunda cid

dî bir yardım ve katkının sağlanamamış olması, yurt 
dışındaki Türk topluluklarını, kapalı bir toplum hali
ne dönüştürmüştür. Bu durum, Türkiye - AET bü
tünleşmesinin gelişmesinde küçümsenemez bir olum
suzluğa sahip gibi gözükmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle yur/t dışında yerleş
miş bulunan Türk yurttaşlarının demokratik ve laik 
cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğü
ne karşı örgütlenmiş güçlerin etkilerinden korunma
larına, maddî ve manevî gereksinimlerinin sağlan
masına yönelik bir Meclis araştırması yapılmasını 
Anayasamın 98, tçitüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca arz ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Camit Tutuml 
Balıkesir 

Hüseyin Avnli Sağesen 
Ordu 

Paşa Sarıoğlu 
A^r 

Cevdet Karsh 
Giresun 

Muhittim Yıldırım 
Edirne 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Mehmet Kara 
Tarbzom 

Emin Fahrettin özdilek 
Koruya 

Mehmet Azîzoğlu 
Bursa 

Kâzıfrn îpek 
Amasya 

Hüseyin Avrii Güler 
İstanbul 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Mehmet Seyfi Oktay 
Aınkara 

Erol Ağalgil 
Kırklareli 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Barış Can 
Sinop 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Tülay önıey 
İstanbul 

Fahrettin Uluo 
Samısun 

Halis Soylu 
ıKar« 

Salim Erel 
Konya 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Hüseyin Aydemir 
fzm'in 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Neriman Elgin 
Ankara 

— 17 — 
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IBASKlAN — Önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacaktır, önergedeki ilgi
li araştırma konusunun önıgörüışmesi, sırasında yapı
lacaktır. 

4. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerimde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla, bu konuda alına
cak tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye 
sağladığı yararları tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

IBAŞIKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ABD ile Türkiye arasında 1947'den (beri muhtelif 

ikili anlaşma ve antlaşmalar yapılmış ve uygulama
larla bunların ne derecede TürkiyeVe faydalı olduk
ları müşahede edilmiştir. Sonuç hiç de Türkiye açı
sından iç açıcı değildir. SEİA anlaışimasının son uzat
ma kararı ille, Türkiye olldu bittiye getirilmiştir, her
hangi bir güvence alamamıştır. Anayasanın 98 inci 
ve Meclis içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddele
ri gereğince, Türk - AIBİD ilişkileri ve ikili anlaşma
lar üzerinde Meclis araştunması acıtmasını arz ederiz. 

Mustafa Kânii Bürke 
Denizli 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

İsmet Turlhangil 
Manisa 

Yusuf Ziya Kazancuoğlu 
Trabzon 

Hasan Altay 
Samsun 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Durean Emirbayer 
fzmiîr. 

Ömer Kuşhan 
Karsı 

Fikret Ertan 
İzmir 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Muzaffer Yıldıdım 
Kayseri 

Gerekçe: 
İkinci Cihan Savaşı sonrası, Batı, silahlarını bı

rakırken, Doğu Bloku, tam aksine, daha hızlı bir si
lahlanma yolunu seçti. 

Birleşmiş Milletler Kuruluşu barış için tam bir 
güvence veremiyordu. Doğu Blıoku, başta SSCB. ol
mak . üzere, Batı'nın bu yorgunluğundan ve bitkinli
ğinden faydalanarak, bazı kritik bölgeleri süratle hâ-
kîmiyetll'eırl altına almayı düşünüyordu. Ortadoğu 
en önemli stratejik bölge idi. 

Doğu'yıa karşı Batı'nın birleşmesi ve hayatî böl
gelerin başında gellen Ortadoğu'nun korunması için 
müşterek gayretler, bu yıllara rastlar. 

IMarshall Planı uygulaması ve takiben "4 Nisan 
1949Ma NATO ittifakının doğuşu, Doğu Bloku teh
likesine karşı alınmış çok önemli önlemlerdir. 

NATO İttifakına, Türkiye'nin 18 Şubat 1952'de 
katılmasıyla Türkiye - ABD ilişkilerini Yeniden dü
zenleme gereksinimi duyularak 23 Haziran 1954'te 
TBIMM.'nin onayımdan geçen Türkiye'deki Kuvvet
lerin Durumu ile ilgili bir antlaşma yürürlüğe girdi. 
ıBu tarihten sonra düzenlenen Türküye - ABD. arasın
daki tüm anlaşmalar, bu antlaşmadaki temel esasla
ra dayandırılmaktadır. 

Sofa Alnlaşlmasıyle Türkiye Cumhuriyeti ABD. 
yardımlarının: 

1. Egemen eşitlik ve karşılıklı yarar temeline da
yanılarak uygulanacağı. 

2. Anlaşmanın «antlaşma» ya dönüştürülebile
ceği, yani hüküımetlerarası bir iyiniyet teatisinin öte
sinde uygulanabileceği, 

3. Yardımların, karşılıklı yararların dengede tu
tulması hassasiyetinin bozulmayacağı güvencesi ile, 

4., Devamih yardım yerine, savunma ve ekono
mik olanakların getirilmesi umuduyla. 

5. Yardımların Hibe şeklinde yapılacağı kabul 
edilerek, 

6. Yardımların tespit ve uygulanmasında dış et
kenlerin olmayacağı düşüncesiyle. 

7. Bölgedeki muhtemeli siyasî gelişmeler Türk 
ve ABD'li yetkililerce birlikte değerlendirileceği ve 
önlemlerin birlikte almılacağına inanılarak, samimî 
bir inanç ve güven içinde imzalanmıştır. 

Fakat ABD. 40 yılı aşkın bir süredir hiçbir za
man SEİA uygulamalarında Türk Kamuoyuna gü
ven verememiştir. Amerikan Hükümeti, kendi rejim 
sistemi içerisinde Türk Devletinin çıkarlarını ve gü
vencesini şu veya bu devletin çıkarları ite karıştır
mış, istediği zaman ekonomik, siyasî ambargolara 
gidebilmiştir, Türk makamlarının uyarı ve önerileri
ne önem vermemiştir. 

SEİA, esasında, hâlâ sözleşme niteliğindeki. Türk 
tarafı Millet Meclisinin onayını almıştır. ABD. tara
fı ise, kişisel güvence dışında bir değer tasımlamakta
dır. Dengenin bbzultaası halinde - ki bu daima Tür
kiye Cumhuriyeti aleyhine bozuktur - hak arayacak 
(bir merci yoktur. SEİA, tamamlayıcı ve ek teknik 
anlaştrualarla giderek içeriğini yitirmiştir. 

— 18 
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Son SE1A parafesindeki mektuba dayalı güven
celer, daha şimdiden çiğnenmiştir. 

Eğer SEİİA son parafe edilen şekliyle ve teselli 
mektubu ile bırakılırsa, Türk Devletine bugüne ka
dar getirdiklerinin ötesinde ve hatta önceki kadar 
dahi bir yarar getirmeyecektir. Savunmanın geliş
mesine de hiçlbir katlkıda bulunmayacaktır. 

SEİA'daki aksaklıklar nelerdir, temel anlaşma
lardan ne derece sapılmıştır, ne gibi önlemler alın
malıdır ve nasıl antlaşma haline getirilebilir, Türk 
ve AlBID/n'in yarar ve çıkarları nedendir gibi hususla
rın saptanması ve TBMlM'ne sunulması zamanı gel
miştir ve büyük yarar ve zorunluluk varıdır. Bu ba
kımdan Meclis araştırması açılması gerekmektedir. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Önerge bilgilerinize sunulur. 
önerge gündemde yerini alacaktır. Meclis araştır

ması açılıp açılmamasına dair öngörüşme, sırasında 
yapılacaktır. 

C) ÖNERİLER 

a) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine 

ilişkin ANAP Grubu önerisi 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtü

züğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre bir 
önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım*. 

Türkiye Büyük Millet Mecliisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 24.3.1987 tarihinde yaptığı 

toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisi
nin içtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel 
Kurulun onayına sunulmasına arz ve teklif ederim. 

'Pertev Aşçıoğfhı 
Grup Başkanvekili 

Öneri: Genel Kurulun, 25.3.1987 Çarşamba günkü 
(birleşöminde yapılacak olan, İçtüzük teklifiyle ilgi
li (görüşmelerin, bu haftaya mahsus olmak üzere er
telenmesi, yerine, gündem'in kanun tasarı ve teklif
leriyle ilgili bölümünün 11 inci sırasında yer alan 
523 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile ilgili görüşmelere 
kalınan yerden devam edilmesi ve çalışma saatleri
min 14.30 - 19.30; saat 21.00'den itibaren de bu ka
nunun görüşlmesinin bitimline kadar uzatılması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Biayezit, aleyhinde slöz iste-
mişisiiriiz; buyurun efendim. 

M. TURAN B/AYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın m Met vekiller i; Anavatan Partisi 
Grubu, başlangıçtan bu yana müşahede ettiğimiz zik

zaklardan bir köşeyi daha dönüyor, bir zikzak daha 
yapıyor. Bunu kamuoyuna nasıl anlatacaklar, onu 
merak ediyorum. 

Bu kanunun çıkarılması eğer bu kadar önemli 
idiyse, kanunun çıkarılmasını sağlayabilecek içtü
zük önlemlerimi siz niçin almadınız? Niçin, burada 
bulunmadınız? Niçin, müzakerelere devam etmedi
niz? Niçin, yoklamalarda Meclis ekseriyeti temin edi
lemedi? Niçin, konu bugüne kadar kaldı? (8»HP sı
ralarından alkışlar). 

OĞAN SOYSAL (Ankara) — Yoklamada bu
lunmayan sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendini, lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Acafba, 
içlinde yaşadığımız şu dönemde Anavatan Partisi 
Grubu, Sayın Başbakanım, Başbakanlık niteliğiyle. 
Parti Genel Başkanlığı niteliğini tefrik etmek zorun
luluğunda oftduğunu hisisedeb ilecek mi? 

Parti Genel Başkanı olarak her şeyi yapabilir; 
^Amerika'dan her türlü talimatı gönderebilir; ama in
saf ediniz, Başbakan olarak, Başbakan Vekili var 
iken... Beni bağışlayın, Bütçe Komisyonunda söyle
diğim bir sözü tekrarlamak istiyorum, bu yerleşmiş 
bir deyimdir: «El vekâle kel asil, veîevkâmi kör Vasil» 
demişler. Yani, vekil kör Vasil de olsa, asilin yerine 
geçer. Sayın Erdem'i tenzih ediyorum, Sayın Erdem' 
in şahsına değildir bu söz; ama bu bir deyimdir, 
kamu hukukuna yerleşmiş bir deyimidir. Bu durum 
karşısında, bir başbakan vekili var iken, bu hükümet 
Amerika'dan - deyimi bilerek kullanacağım - ışınla
ma zorunluluğunu niçin hisseder arkadaşlar? Bunu 
anlamıyoruz. 

AIBDURRAOMAN BOZKIR (Konya) — Ame
rika'dan geldiğini sen nereden çıkardın? 

M. TÖRİAN BAYEZİT (Devamla) — Acaba 
Anavatan Partisi* Grubunun bilinçaltında, muhalefet
ten öç alma mı yatmaktadır? Muhalefet bu tasarılara 
karşı kamunun yararını, Türk halkının yararını ko
ruyabilmek için can şiperane bir çalışma vermektedir, 
bunu da inkâr edemezsiniz. (ANAP sıralarından «Al
lah için» sesleri). 

Allah için bunu vermektedir. Yarın şu zabıtları 
okuyanlar onu değerlendireceklerdir. Sonunda bu, si
zin oylarınızla reddedilebilir; ama acaba, bu çalışma
nın sizde uyandırdığı bir psikolojiyi, sizde uyandır
dığı bir ruhî durumu mu izale etmek ve bu nedenle 
de muhalefetten intikam almak zorunluluğunumu 
hissediyorsunuz? Acaba şuur altında bu mu vardır? 
IBunu da öğrenmek istiyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bizce önemli olan hu
sus şudur: Bu tasarılar artık kokuşmaktadır, öyle 
Kokuşmaktadır ki, her geçen gfüın, bu tasarıya niçin 
'başvurulduğunu, bu tasarının niçin getirildiğini ve 
bu tasarının altında yatan gerçekleri bir bir ortaya 
çıkarmaktadır, tşite iktidar, gün kazanmak ve bir an 
©vvel bunu çıkarmak enfdişesi ve hatta İçtüzük görüş
melerini dahi erteleyerek.. İnsaf edinitz; şu Meclis 
üçbuçuk yıldır İçtüzüğünü çıkaramadı ve eğer bu 
müzakereler devamlı olarak, «öne alalım şeklinde-
(kıi bir zihniyetlle giderse, belki de bu İçtüzük teklifi 
17 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde ka-
düfc olacaktır. Yani, İçtüzük müzakerelerini dahi er
teleyerek, ille bu kanunu çıkaralım demenin altında, 
tahmin ediyoruz ki, gerek bunun ve gerekse Sağlık 
Yasa Tasarısının kamuoyunda artık tenkit edile edi
le, lime lime ortaya çıkanla çıkanla kokuşmuşluğu
nun saklanılknası ve bir an evvel bunun kanunlaştı
rılmasının gayreti yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, oy sizindir; öneri oylanacak 
ve kabul edilecektir; ama şunu bilesiniz ki, siz bizi 
sabahleyin saat 08.00'den ertesi gün saat 07.00'ye 
kadar çalıştırmaya mecbur dahi etseniz, biz çalışı
rız; yeter ki, sizler gelin çalışın arkadaşlarım. 

Saygılar sunuyorum. '(SHP sıralarımdan alkışlar). 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Buyurun Sayın 

Aşçııoğlu. 
PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın milleflvekilferi; buglüln Danışma Ku-
rufaılda mutabakat sağlanaımaması üzerine Genel 
Kurulla getirdiğimiz.,, 

MUHtfTTlN YILDIRIM (Edirne) — Ne zaman 
sağlandı ki?.., 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ...'bir öne-
ıliımiz üzerine, önerilmıızin gerekçesini izah etmek üze
re huzuirHarınıızda bulunuyioırulm. Yalnız, önerlinin 
aleyhinde demin bir ktonuişma yapan Sayın Turan 
Bayezilt'in, zabitilara geçmemiş dlmasını temenni etltii-
ğiımfiz talilhisliz bazı cümlelerini esefle klarışııtaıdıgımızı 
ifade etlmek ilslterilm.. 

İM. TURAN BAYBZ1T (Kahramanmaraş) — Bu
nun takdiri Başkana aıiıt., 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamlfa) — Mesel'a 
«Amerika'dan ışınlanma» tabirini üzülnttüyle ve esef
le karşılıiyöruz. (SHP sıralarından «Yaıl'an mı?» ses
leri) Sayın Başbalkanımıaın, Amerika'da bulunduğu 
siüıre zarfıınlda, Anavatan Partisi Meclis Grubu btültün 
dilklklaitiyle çah§lmallaona devam etoiş; partimiz, hü
kümetimiz ve Meclis grulbumuz tam bir ahenk içto-
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I de, hiçbir açık vermeden, çalışmalarına devam et-
I ımiştir. Sayın Başbakanümuzdan, gerek hükümetimizin 

ve gerek Meclis grubumuzun, bazı konulanda görüş 
I almasında, talimat almasında -burada ifade ediyo

rum ki- suretti kaltiyede yad>ıjr|gan'aeak bir nokta yolk-
>tuın Bir hüklülmet, eübetjte, başlbaklanmıdan; bilir pariöi, 

I ıdlbeiüte, genel başkanından, götfdkfaiği zaman talimat 
alacaktır. (ANAP şuralarımdan «Bravo» sesleri, alikıiş-

I 1ar) Bunun, «Amerika'dan ışınlanma» gibi üzüntü 
verici, garip talbiınlerile İfade edillmiş oörnlısunı esefle 
karişiadığıımızi ifalde dtlmeik ilsltiyoftiulm. 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Antlıya) — Ta-
J ittim Baikanmun şapka numarası diiddî mi sizce? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (DevamHa) — Biz bura-
ıda, yine aynı şekilde, «Kokuşmuş kanunlar» tabirini 

I d'e Mediiısie bir hakaret ollaırak kabul ediyoruz ve bunu 
si idla sahibine aynen, aynı kelimeyle iade ediyorum. 
I (ANAP sıralarmdan «IB'ravo» şasileri, alkıışOar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
nun demedim, tasarı, dedlilmı. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamda) — «Muhale-
I fe'liten injtnlkam almak» diye de bir talblir geçlti. Böyle 

bi'r şey suirebi klatiyede mevzubahis değİÜdir, Hanıgi 
muhalefetten, ne intikamı ailacağıız? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yüz
de 3'Olsunuz, burası yiüzide 70., 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bizıim buna 
sureti katiyıade ihtiyacımız yo(k. Hanıgi moıhalefeit-
ten, ne iöltükıalm allacağız; bunu da anlamak mümkün 
değiA., 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Anitatya) — Yüz
de 30%un..,. 

MEHMET ÜNBR (KayiserÜ) — Say bakalım kaç 
kişiniz var; 250 kişiden kaç kişi var? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Aziz ar-
kadaşllarım, getirdiğimiz öneri, glayet masum bir öne
ridir. Biz şunu işitiyoruz : Mecl'is gündemi hepinizin 
önünlde, 7 tane Meclis araşltıırjması önergesi var, bu
lgun 4 tane daha geldi, 11 tane oldu. (SHP ve DYP 
şuralarından gürüiIMer)] 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Yanlış uygulama
ları buraya gıetiırmeyelim mi yani? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Say bakalım kaç 
kişi var? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Tamam 
efendim, Meclisin bar gününü Meclis araştırmaıla-
rına tahsis etitlik... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Say bakalım 250 
I kişiden kaç kişi var? 80 kişi var, 
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SALİM EREL (Konya) — Divan kâltMn nere
de? 

ÎDRjJS GÜRPINAR (Muğla) — Yotazluk yap
mayın..., 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir gününü 
Içltlülzlülk görüşftııeleırinıe, bir gününü de kanunlara tah-
siis ettik. Gündemde, 26 tane kanun tasarısı birilikti. 

Arlkadaşllar, ne yaparsanız yapınız, biz bu Mecli
sli çalıışltııradağız ve biız bu kanunları çıkaracağız.-
(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralariınfdlan gurul
tular) Biz bu kanunları çılkaıracıağız; hiçlbir sekide 
'buna mani olaımaizisitniiz., 

İşlte bunun için, Medlils güddetmindlaki birilkirne 
'bir çözüm bulmak dçin Danışımla Kuruluına öneri 
göfciıriiyK>ruz.ı 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Fiirtiz bitti, 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Türk - Iş'i niye 

binasından çıkarmadınız? Buna cevap verin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU ((Devamla) — Biz sistem
li çalışıyoruz. Biz bu önerimizi (bu kanunun bir an 
önce bitirilmesi (şeklindeki gece çalışma önerimizi) 
Danışma Kuruluna iki hafta önce getirdik... Mu
halefet temsilcisi arkadaşlarım da burada... Orada 
(Danışma Kurulunda) muhalefet partisine mensup 
arkadaşlarımız rica ettiler, «Normal zamanında gö
rüşülsün» dediler; biz de buna peki dedik, her tür
lü diyaloga ve anlaşmaya hazır olduğumuzu gös
terdik ve (gece çalışma önerimizi, Danışıma Kuruluna 
iki hafta önce getirdiğimiz halde, Meclise indirme
dik. 

MEHMET ÜNER l(Kayseri) — Grubu toplaya-
madınız da, ondan indiremediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen, Sayın 
Üner... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu kanun 
için bizim bir acelemiz yoktur. Bizim acelemiz, 
memleket meselelerinin bir an evvel çözülmesi için
dir. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP sı
ralarından gülüşmeler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sevsinler seni! 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu balkım
dan, yarın görüşülmesini önerdiğimiz tasarı dört 
haftadır görüşülüyor, yarın beşinci haftasına giriyor; 
herkes istediğini söyledi, elbet yarın gene söyleye
cektir. 

Bizim şu önergemiz, Meclis gündemindeki tıka
nıklığın bir nebze giderilmesi için Çözüm mahiyetin
de bir öneridir, bir görüştür. Bunun, Yüce Meclisçe 

kabul edileceğini ümit ediyoruz, bu ümitle getirdik. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların

dan alkımlar, SHP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, oylamaya mahal olmadığı konusunda 
bir şeyi, yerimden arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Anayasa açıktır; kanun hükmünde kararnameler, 
gündeme girdikleri takdirde, öncelikle ve müstacelen 
- ivedilikle - görüşülür. Bundan önce, vakıa bu ta
sarı görüşülmüş ve devam etmekte idi; ancak, gün
demin 1 inci maddesinde, bir kanun hükmünde ka
rarname olması nedeniyle, "önce onun görüşülmesi 
gerektiği ve bilahara, bırakılan yerden, bırakılan 
noktadan... Efendim, başınızı sallamayın da arz ede
yim. 

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

Etki yapıyorsunuz Sayın Başkan; ihsası rey ediyor
sunuz. 

... 1 inci sıradaki kanun teklifi görüşüldükten son
ra, bırakılan yerden devam edilmesi gerekir. Yoksa, 
Anayasanın hükmüne karşı bir tasarrufta bulunmuş 
oluruz kanısındayım. 

Oylamadan önce takdirinize sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, bugüne kadar teamül... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Anayasa var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Uygulama devam eden işlerin in

kıtaa uğramaması için, konuşulan konuların kendi 
konumunu soğutmamak için, devam ettirebilmek 
için Meclisimizin teamülü olarak devam etmektedir. 
Bu itibarla, (İçtüzüğe aykırı bir durum yoktur. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (SHP, 
DYP, DiSP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bütçe görüşülürken de yaptınız Sayın Başkan; büt
çeyi kesip, kanun geçirdiniz. 

H. BARTŞ CAN (Sinop) — Bu usulsüzlüklerin 
hesabı sorulacak. Burayı kahveye çevirdiniz. Böyle 
gidecek sanıyorsunuz. 

BAŞKAN — ... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. Affedersiniz; kabul edilmiştir. (SHP, DYP, 
DSP sıralarından gülüşmeler, gürültüler) 

AL! İHSAN OLGtN (İçel) — «Kabul edilme
miştir» dediniz. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. 
ALÎ İHSAN ELGtN (İçel) — «Edilmemiştir» 

dediniz efendim. 
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IHAŞfKiAN — Efendim, isterseniz 50 defa oyla
yabiliriz. Kabul edilmiştir. «Kabul edilmemiştir» 
sözü, bir sürçü lisan olarak çıkmıştır. 

SALIÎM BRBL (Konya) — Allah söyletiyor sizi 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Barış Can, kahveye, zatı âliniz çeviriyor

sunuz, Meclisin adabına, üslubuna aykırı beyanlarda 
bulunuyorsunuz. ((ANAP sıralarından «Dışarı at, 
dışarı» sesleri) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizin takdirinizde de
ğil o, milletin takdirinde. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz vazifenin ağırlığı 
ile hareket etmiyorsunuz. Bu itibarla, bu ağırlığı, 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
ÖNERC 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1, — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 15 ar

kadaşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniyle 
iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıkları
na dair iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme 
ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüş-
meler» kısmına geçiyoruz. 

Tokat Milletvekili Enver özcan ve 15 arkadaşı
nın, hükümetin ekonomik politikası nedeniyle ikti
dara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına 
dair iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi üzerindeki öngörüşmelere basılıyoruz. 

Hükümet burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum :. 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Yedi yıldan beri, Türk ekonomisi, «24 Ocak ka

rarları» adıyla bilinen önlemlerle somutlaşan bir po
litika doğrultusunda yönetilmektedir. 

Zamanın siyasal iktidarınca benimsenen bu eko
nomik politika, 12 Eylülden sonra ortaya çıkan sen
dikasız ve örgütsüz ortamla da birleştikten sonra, 
ülkemizin sosyal ve ekonomik yaşamında son de
rece çelişkili, eşitsiz ve çarpık yapıhşmalar oluşmuş; 
bir yandan halk kitleleri perişanlığa mahkûm edi
lirken, öte yandan da, ayrıcalıklı bir azınlık, kamu 
vicdanını ve sosyal barışı zedeleyecek biçim ve ölçü
lerde palazlanmıştır. 
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geçmiş ağabeylerimizin teamüllerinden, hareketlerin
den ders alarak devam ettiriniz; tavsiyem odur. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizi örnek almam 
mümkün değil. 

(Bütçe görüşülürken araya yasa tasarısı soktunuz. 

İM. TURAN iBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sizin yönetimleriniz sabıkalıdır; ha
tırlatırım. 

BAŞKAN — Evet, o sabıkaya iştirak edenlerin 
başında da, zatı âliniz varsınız. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Siz Türkiye'deki 
kurumları kendinize benzettiniz. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ELERİ 

Emeğiyle geçinmek durumundaki insanlarımızı 
yoksullaştırırken, ayrıcalıklı bir sermaye kesimini 
hiçbir ekonomik kuralla bağdaşmayacak ölçülerde 
büyüten bu çarpık gelişme, hükümetin inatla izle
diği politikanın doğal bir sonucudur. 

24 Ocak kararlarının başteknisyeni, 12 Eylül son
rasının ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yar
dımcısı, 1983 seçimleri sonrasının da Başbakanı Sa
yın Turgut Özal'ın, eşitsizliği ve çarpıklığı her ge
çen gün körükleyen ve «Liberalizm» adını verdiği 
bu politikayı, halkın yoksullaşması pahasına ısrarla 
sürdürebilmektedir. 

Üretici olmayan sermaye kesiminin, son .yıllarda, 
akıllara durgunluk verecek ölçülerde büyümesi, ve
rimsiz servete servetlerin katılması, bu arada da, 
Sayın Başbakanın yakın çevre ve akrabalarının ihya 
olması, ister istemez, kafalarda soru işaretleri oluş
turmaktadır. 

Bunun en açık ve somut örneği, Başbakan Sayın 
özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın, üç yıl gibi çok kısa 
bir süre içinde, şaşılası bir hızla zenginleşmesi, mil
yonlarla değil, milyarlarla ifade edilen maddî bir 
güce ulaşmasıdır. 

Dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullarda, bir «hiç»ten hareketle, bu denli kısa sürede 
böylesi görkemli bir zenginliğe ulaşan bir kimsenin, 
Başbakanın kardeşi olması, doğal olarak, kamuoyun
da kuşkuları da beraberinde getirmekte, bu kuşku
lar Hükümet politikasında düğümlenmektedir. 

Söz konusu kişinin, ANAP çevreleriyle ve bu 
arada, özellikle de İstanbul ANAP 11 Başkanıyla çok 
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sıkı işbirliği içinde olması, kuşkuları daha da yo-
tLiiiıaiştırmaıktadır. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Her dö
nemde, iktidara yaklaşarak kendilerine haksız ka
zanç ve çıkar sağlayanlar görülmüştür. Ancak, yol
suzluk iddiaları, hiçbir dönemde bu dönemdeki ka
dar yaygınlık kazanmamıştır. Bu tür söylenti ve 
iddiaların irdelenmemesi ve ortada bırakılması, en 
çok demokrasiye zarar vermektedir. 

Bu konularda, halkın bilgi edinmek hakkı var
dır. Kısa zamanda zenginleşen ve köşeyi dönenle
rin iktidarla ne tür ilişkiler içinde bulunduğunu 
bilmek herkesin hakkıdır. Köşeyi dönme örnekleri 
ile iktidar ve Hükümet üyeleri arasında ne tür iliş
kiler vardır? Bu ilişkiler içinde ailevî bağların, si
yasî bağların ve öteki bağlantıların yeri ve rolü 
nedir? Hükümetin hangi karar ve uygulaması kim
leri, nasıl zengin etmiştir? Tüm bu sorunların or
taya çıkarılması, kapsamlı bir Meclis araştırmasına 
bağlıdır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle, Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri ge
reğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıla
rımızla dileriz. 

Enver özcan ı(Tökat) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince, ilk önce hükü
met, bilahara Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Osman Bahadır, Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Mümtaz Güler, Demokratik Sol Parti Gru
bu adına Sayın Salih Alcan, Sosyalidemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Enver özcan konuşacak
lardır. 

Sayın Enver özcan, önerge sahibi olarak da 
konuşmak istediklerinden, her iki sebeple, 30 daki
kalık süreyi kendilerine tanıyacağız. 

ıŞİmdi, söz sırası hükümetin. 
Buyurun Sayın Bakan. 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurunuza, 
Tokat Milletvekili Sayın Enver özcan ve arkadaş
larının, 24 Ocak kararlarının uygulanmasının devam 
ettirilmesi neticesinde, ülkenin sosyal ve ekonomik 
yaşantısında, eşit olmayan - ve çarpık - yapılaşma
lar meydana geldiği ve bazı kişilere haksız kazanç
lar sağlandığı iddiası ile verilmiş olan önergeleri 
üzerinde, hükümetimizin görüşlerini açıklamak üze
re Söz almış bulunuyorum. 

(Sayın Başkan, saym milletvekilleri; ekonomimi
zin iyileştirilmesi için, Ocak 1980'den başlanarak, 
önemli kararlar alınmaya başlanmıştır. Bu tedbir
lere neden gerek duyulduğunu ve Ocak 1980'den ön
ceki genel ekonomik ve siyasal durumun nasıl olduğu
nu 'kısaca gözden geçirmeden, bu önerge ile ilgili gö
rüşlerimizi açıklamak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1979 yı
lında, ekonomik kriz had safhaya ulaşmıştır. Eko
nomik kriz, beraberinde yüksek enflasyonu, kara
borsayı, yoklukları getirmiş... 

SALİM EREL »(Konya) — Kuyrukları... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKAİNI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — ... Dış 
ödemeler dengesi tamamıyla bir çıkmaza girmiş, 
millî gelir artışı negatif hale gelmiş... 

BARIŞ CAN (Sinop) — Kredi bulunamamış... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) ... çifte 
fiyatlar teşekkül etmiş, Merkez Bankası en küçük 
transferleri dahi yapamayacak bir hale gelmiş idi. 

Müsaade ederseniz, sizlere bazı rakamlar da arz 
etmek istiyoruim: 1975 yılında gayri safi millî hâ
sılamız 535,8 milyar lira iken, 1976*da bu rakam 
675 milyara, 1977tte 873 milyara, 1978'de 1 trilyon 
291 milyara, 1979'da da 2 trilyon 199 milyara çık
mıştır. Ancak, bu rakamlara bakarak, bu tarihler
de gayri safi millî hâsılanın reel olarak büyüdüğü
nü söylemek mümkün değildir. Çünkü, millî gelir, 
reel olarak, 1976 yılından itibaren hızlı bir azalma 
göstermiştir; 1976 yılında yüzde 8 olan gayri safi 
millî hâsıladaki artış sürekli olarak düşmüş, 1977' 
de 3,9; 1978'de 2,8 olmuş, 1979 ydında ise (eksi) -
0,4 seviyesine azalmıştır. 

1980 öncesindeki fiyatlara baktığımızda da, 
büyüme hızına benzer <bir kötüleşme görmekteyiz. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının verilerine gö
re, 1976 yılında yüzde 15,6 mertebesinde olan enf
lasyon, giderek artmış, 1980 yılında yüzde 102'y« 
ulaşmıştır. 

Dış ticaret konusunda da gene, müspet şeyler 
söylemek mümkün değildir: İhracatımız, senelerce 
2 milyar dolar seviyelerinde kalırken, ithalat gide
rek artmış ve 1979 yılında 4 milyar 815 milyon do
lar seviyesine ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletveSkilleri; kaba hat
larıyla sözünü ettiğim ekonomik durumdaki olum
suz tablo, şüphesiz, toplumsal yapımızı da etkilemiş
tir. Diğer etkenler yanında, ekonomik yapıda kötü-
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leşmenin de etkisiyle, toplumsal kargaşa ve anarşi 
12 Eylül öncesindeki doruk noktasına ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik 
yapıdaki kötüleşme ve bunun toplumsal yapı üze
rindeki tahribatı, bazı ekonomik tedbirlerin alın
ması zaruretini doğurmuştur. (Ekonomik istikrarı 
elde etmeye yönelik tedbirler, 24 Ocak kararlarıyla 
başlatılmıştır. 

Ekonomik şartlara göre hükümetimizce yeniden 
gözden geçirilen ve geliştirilen bu kararların amaç
larını kısaca sıralamak icap ederse, bunlar; fiyat is
tikrarını temin etmek, millî geliri istikrarlı tür bi
çimde artırmak, ödemeler dengesini istikrarlı ve sağ
lıklı bir yapıya kavuşturmak; bunun için, ihracatı 
artırmak ve kalkınmayı hızlandırıcı, özellikle yatırım 
malları ithalatına imkân tanımak, sabit kur uygula
masının ihracat ve ithalat üzerindeki olumsuz etki
lerinin ortadan kaldırılabilmesi için serbest döviz 
sistemine geçmek, özellikle yatırım konusunda kay
nak ihtiyacımızı karşılamak için tasarrufları teşvik 
etmek ve bunun için gerçekçi bir faiz politikası 
uygulamaktır. 

(Bütün bu saydığım amaçlar, ekonomik istikrarı 
temin etme yanında, toplumsal istikrarı sağlamaya 
da yöneliktir. Hepimizin bildiği gibi, 'demokrasiler, 
ekonomik ve toplumsal istikrar içinde bulunan top
lumlarda gelişir ve yaşar., 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Ocak 
kararlarıyla başlatılan ekonomik reformlar, hükü
metimiz döneminde, ekonomik gelişmelere göre ye
niden gözden geçirilmiş ve serbest piyasa ekonomi
stine ulaşılabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 
Alınan bu tedbirler neticesinde, fiyatlardaki artış hızı 
1979'dafci yüzde 107 seviyelerinden, 1986 sonlarında, 
- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı endekslerine 
göre - yüzde 28'lere: Devlet İstatistik Enstitüsünün 
verilerine göre de yüzde 24,6'lara indirilebilmiştir. 

İthalatı kısıtlayıcı, ithal ikamesini ön planda tu
tan dış ticaret politikası yerine, ihracatı geliştirici 
politikaların benimsenmesiyle, ihracatta önemli ge
lişmeler kaydedilmiş, 1985 yılında 8 milyar dolar sı
nırı yakalanmış, hatta aşılmıştır. Kalkınma hızı 
1986'da yüzde 7,9'a ulaşmıştır. Biraz önce arz etti
ğim gibi, (eksi) - 0.4, (eksi) - 1.4 rakamlarına dü
şen kalkınma bizi, 1984 yılında 5.9; 1985 yılında 5.1 
ve 1986 yılında 7.9 olarak idrak edilmiş ve istikrarlı 
kalkınma hedefine bu şekilde ulaşılmıştır. 

Kalkınma hızı neticesinde, 1986 yılında gayri 
safi millî hâsılamız 39 trilyon 117 milyara ulaşmış
tır. Yokluklar, kıtlıklar, karaborsalar kaldırılmıştır. 
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H. BARİŞ CAN (Sinop) — Ocak, Şubat sonuç
larını da söyle. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTOEBE ALPTEMıOÇlN .(Devamla) — Tür
kiye, son yedi yıldır kredi itibarı en fazla artan ülke 
durumuna gelmiştir. Sanayimiz yedi sene önce dış 
pazarlarda rekabet edemezken, bugün binlerce mal
da rahatça rekabet edebilir hale gelmiştir. Alınan 
tedbirler, önemli bir yapısal değişikliği de berabe
rinde getirmiş, ihracatımızdaiki tarımsal ürünlerle, 
sanayi ürünleri dengesi değişmiş; ihracatımızın için
deki sanayi ürünlerinin payı yüzde 75'lerin üzerine 
çıkmıştır. 

Döviz sıkıntısı sebebiyle vatandaşların seyahat hür
riyetini kısıtlayan, cebinde döviz bulunduran vatan
daşı hapse atan bir Türkiye yerine, pek çok Avrupa 
ülkesinden daha fazla kambiyo serbestisine sahip 
bir Türkiye ortaya çıkmıştır. 

Uyguladığımız ve geliştirdiğimiz ekonomik istik
rar tedbirleri ile elde edilen faydaları daha da uza
tarak vaktinizi israf etmek istemiyorum; ancak, şu
nu ihemen ifade etmek istiyorum ki, millî gelirdeki 
hızlı artışlar, fiyat artışlarındaki sürekli azalmalar, 
ödemeler dengesindeki iyileşmeler ve diğer olumlu 
gelişmeler, toplumun refahının geliştiğini ifade et
mektedir. Bu olumlu gelişmeleri tersine çevirmek, 
olumsuz bir şekilde ortaya koymak, yanlıştır. Bun
lar, önergede iddia edildiğinin aksine, ekonomik ve 
sosyal dengesizlikleri giderici, sosyal barışı sağla
yıcı unsurlardır. Yoksullaşma azalmış, halkın refa
hı artmıştır. Netice olarak, iddia edildiğinin aksine, 
demokrasiyi yaş/atıcı ve geliştirici unsurlar teşekkül 
etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilıleri; verilen öner
gede, sözünü ettiğim ekonomik iyileştirmeler tersine 
çevrilerek, bazı kişilerin haksız kazanç elde ettiği 
ifade edilmektedir. 

Bu konuda kısaca şunu ifade etmek istiyorum 
ki, biz, ekonomik, siyasî ve sosyal istikrardan yana
yız. Devletin, ekonomik hayata müdahalesi azaltıl
dığı ölçüde, devlet eliyle yapılan, kişilere haksız ka
zanç sağlama yanlışlığı, kendiliğinden ortadan kalk
maktadır. Bizim, serbest piyasa anlayışımızda, hak
sız kazanca zaten yer yoktur. Bizim uyguladığımız 
politikada, kotalara tahsislere ve kişilere haksız ka
zanç sağlayacak, mevcut kuralları ortadan kaldı
ran birtakım imtiyazlara yer yoktur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Fonlar 
ne, fonlar? Her gün oynadığınız fonlar ne? Onlardan 
bahset. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ocak, şubat rakam
larını ver. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hükümet 
kararları kişiler veya gruplar için değil, toplumumuz 
için alınmakta ve toplumun refahı için uygulanmak
tadır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ocak, şubat sonuçla
rını versenize, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Serbest 
rekabet kuralları içinde, çalışanın kazanması, alınteri 
dökenin kazanması esastır. Ancak çalışanlar, teşebbüs 
gücü olanlar kazanabilirler. Hür teşebbüsü meydana 
getiren ferdî teşebbüsler, kooperatifler ve şirketler, 
ekonominin temel uygulama araçlarıdır. Hal böyle 
iken, haksız ve mesnetsiz iddialarla, kişilerin karalan
masına müsaade etmek mümkün değildir. Mesnetsiz 
iddialar üzerine, şahısların ticarî işlemlerinin Meclis 
araştırmalarına konu edilmesi, mevcut yasaların gü
cüne, anayasal kurumların işleyişine; hepsinden önem
lisi, demokrasiye şüphe ile bakmanın bir ifadesi ola
caktır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bu mü
lahazalarla, söz konusu Meclis araştırması önergesine 
katılmadığımızı bilgilerinize arz eder, yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Osman Bahadır; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ocak, şubat gösterge
lerini de açıklayın; bütçe uygulamalarını da bir göre
lim. Mart sonu geldi... Her yıl törenlerle açıklıyordu
nuz. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Sayın Özal Hükümetinin kurulmasıyla bağ
lantılı olarak, Başbakan Sayın Turgut Özal'ın küçük 
kardeşi Korkut Öal'ın kurduğu şirketler topluluğu ve 
hükümet desteği ile kısa zamanda milyarlarca lira ka
zanç sağladığı iddiasıyla, Tokat Milletvekili Sayın 
Enver Özcan ve 15 arkadaşı tarafından verilen Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşünü beyan etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle grubum 
ve şahsım adına yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, 1982 yılı sonlarında islam 
Kalkınma Bankası müşavirliğine gelen Korkut Özal, 

ANAP İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş ile, önce 
'Hak Yatırım Anonim Şirketini, daha sonra da Akabe 
İnşaat ve Hak Ticaret Anonim Şirketlerini kurmuşlar; 
bunlardan sonra da Al Baraka Türk Topluluğunu te
sis ederek, İslam Kalkınma Bankası, Dubai İslam 
Bankası, Katar İslam Bankası, Bahreyn İslam Ban
kası, Bahreyn İslam Yatırım Bankası ve Ürdün İslam 
Bankası müşavir ve ortaklıklarına ve ayrıca, yandaş
ları da bu bankaların yönetimine getirilmişlerdir. 

Ayrıca, Korkut Özal'ın eşi ve üç oğlu ile iki kızı 
adına da Özba Trans Nakliyat, Petro Trans Nakliyat, 
Aköz Ticaret Müşavirlik, özba Petrol ve Kimya, Öz-
yağ Sanayi Ürünleri Pazarlaması ve özgün Ağaç İş
leri Anonim Şirketleri kurulmuştur. Tabiatıyla, ben 
•burada diğer şirketleri saymak istemiyorum. Birçok 
küçük şirketlerle; bu şirketlerin İsviçre ve Londra'da 
olan bankalarla ayrıca irtibatları da bulunmaktadır. 

Bütün bu şirketler grubuyla özal ailesi ve yandaş
ları, Suudî Ara!bistan, Irak, İran ve Ürdün gibi bütün 
Arap ülkeleriyle olan petrol nakliyeciliği, petro - kim
ya sanayii ticaretini, alüminyum sanayii ticaretini, ha-
şeb sanayii ticaretini tek elde toplamışlar ve üç yıllık 
ANAP iktidarı döneminde, milyarlarca lira kazanç 
sağlamışlardır. Öyle ki, bu aile fertleri ve çocukları 
mütevazı apartman dairelerinde otururken, kısa za
manda, saray yavrularına nakletmişlerdir. Tabiatıyla, 
kısa zamanda sağlanan bu imkân ve elde edilen bü
yük kazançlar, birtakım söylentileri ve kuşkuları da 
beraberinde -gündeme- getirmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Başbakanın kardeşi... 
Onlar yapmasın da kim yapsın? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bizim için bu
rada önemli olan : 

özal iktidarının kurulmasından birkaç gün sonra, 
hükümetin kabul ettiği, özel finansman kurumlarının 
kurulmasına ve faaliyetlerine iliş'kin kararnameyle, 
Korkut Özal. Topbaş ortaklığının, 5 milyar lira mik
tarındaki Suudî sermayesiyle kurulan Al Baraka Or
taklığına ait İslam Kalkınma Bankası ve diğer Arap 
bankalarında Korkut Özal'a sağlanan müşavirlikler, 
ortaklıklar ve yandaşlarının bu bankaların yönetimi
ne katılmasıyla beraber, Korkut özal'ın çocuklarına 
ait şirketlerle bütün Arap devletleriyle yapılan her çe
şit ticarî işlemlerin bu firmalara verilmiş olmasıdır; 

Uygulamasındaki aksaklıklar ve eksiklikler henüz 
tamamen giderilmemiş olan 2886 sayılı Kanunun tak
dire dayalı yönlerinin kasıtlı kullanılması suretiyle ba
zı ihalelerin bu firmalara verilip verilmediğidir; 
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Yine, ithalat ve ihracattan alınan fonların, sektör 
bazında değil de, firma bazında alınmış olması nede
niyle, sözü edilen firmalara ne ölçüde imkân sağlan
mış olduğudur. 

Yine, 1984 yılında kurulan Al Barakada Korkut 
Özal'ın hissesi yüzde 15'tir ve bunun karşılığı da 750 
milyon Türk Lirasıdır. 1984 yılında, sermaye payı 
olarak defaten ödenmiştir. 1982 yılında ticarete baş
layan ve iki yıl sonra 750 milyonluk yatırım yapan 
Korkut Özal, 1983 ve 1984 yıllarında ne kadar Gelir 
Vergisi ödemiştir? Açıklanmasını istiyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Yusuf 
Özal'ın, ağabeyine ait olan nakliye şirketlerine 10 tan
ker ithali hususunda uyguladığı teşvikler; yine bu 
cümleden olarak, Irak petrol kuruluşu SOMA ile pet
rol nakliyesi anlaşmalarından vazgeçilerek, hüküme
tin, bu nakliye işlerini Korkut Özal'ın şirketlerine dev
retmiş olması ve bu yoldaki tercihler meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, sayın önerge sahibi, bu çar
pık zenginleşmeyi, ayrıca, 24 Ocak kararlarına bağla
mak istemektedir ki, bu hususa bir açıklık getirmek 
isteriz. Şurasını kesinlikle ifade etmek isterim ki, 24 
Ocak kararları ile, Sayın Özal'ın yönetimindeki eko
nomik politikanın hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Bakan, 
az evvel bu konuya değindiler; «24 Ocak Kararlarını 
biz ıslah ederek uyguluyoruz» diye burada 'bir beyan
da bulundular. 

SALİM EREL (Konya) — Onları da Allah ıslah 
etsin. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Kendileri de, 
24 Ocak kararlan ile ilgisi olmayan bir ekonomik po
litika uyguladıklarını ifade etmiş oluyorlar. 

24 Ocak kararlan, 1980 yılında, o günün şartların
da alınması gerekli, şok tedavisi niteliğindeki karar
lardır. Bu kararlar zamanında alınmış ve sonuçlarını 
da hemen göstermiştir. Kararları takip eden günlerde, 
kuyruklar kalkmış, enflasyon hızı geriye çekilmiş, dö
viz kıtlığı ortadan kaldırılmıştır. Bu kararlar, bu so
nuçları temin etmek maksadıyla alınmış ve amacına 
da ulaşmıştır. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, bir şok niteliğinde 
olan bu kararlar, kendi başına bir model oluşturma
maktadır. Daha sonra, özal yönetimi, bu kararları 
devamlı bir niteliğe kavuşturmak istemiş, bir model 
olarak takdime kalkışmıştır. îşin yanlışı da burada
dır. 

Özal yönetiminin uyguladığı ekonomik politika, 
nevi şahsına münhasır bir ekonomik modeldir. Bu 
modelde, serbest rekabet denmiş, haksız rekabet uy

gulanmıştır. özel sektör denmiş, namuslu çalışan özel 
sektör ezilmiştir. Gümrük kapıları gelişigüzel açılmış, 
genç, Türk sanayii, güçlü dev firmaların rekabeti al
tında ezilmiştir. 

Sayın özal'ın uyguladığı ekonomik politika, bir 
keyfîlik ekonomisidir, bir başıboşluk ekonomisidir. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Bu dö
nemde, bütçe disiplini ortalan kaldırılmış, devlet, büt
çe yerine fonlarla idare edilmeye başlanmıştır. Bu dö
nemde, ihracat ve ithalat, keyfî kararlar sebebiyle, 
fırsatçılara para kazandıran bir mekanizma haline dö
nüşmüştür. Geceden sabaha değiştirilen kararlar, pi
yasada belirsizlikler yaratmış, bazı fırsatçılar, açık
gözler ve bazı çevrelere yakın olanlar, havadan para 
kazanmışlardır. Devlet ihalelerinde uygulanan yön
temler, yakın ilişkide bulunan firmalara öncelik ver
me imkânlarını doğurmuştur. Hükümetin keyfî karar 
ve yöntemleri, bazı firmaları abad ederken, bazı fir
maları da yerle bir etmiştir. 

Özel sektörcü tanınan bu hükümetten, bizzat özel 
sektör şikâyet etmektedir. Daha geçende, bir sanayi 
odasının toplantısında, uygulanan ekonomi için, yakıtı 
ilişkiler ekonomisi deyimi kullanılmıştır. Batan batsın 
felsefesi, hükümetçe korunmayanları batırmıştır. Şim
di de, batanlardan kimlerin kurtarılacağı, özel değer
lendirmelere ve pazarlıklara terk edilmektedir. (DYP 
sıralarından alkışlar). 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Komisyon... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu karışıklık 

içinde, suiistimal dedikoduları, banker ve banka fa
ciaları birbirini kovalamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi daima dü
rüst çalışan, dürüst kazanan işadamının, tüccarın, es
nafın yanındadır; mülkiyet hakkının savunucusudur. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu dedikoduların 
Sayın Başbakanın kardeşine ve yakınlarına kadar 
uzanması gerçekten üzüntü vericidir. Hükümetin ve 
Sayın Başba'kanın bu söylentilerden arınmasını isti
yoruz, temize çıkmasını istiyoruz. Bu görüş ve düşün
ceyle, önergeye «Evet» demekte büyük yarar gör
mekteyiz. 

Bu düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamla
rım. (DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mümtaz Gü
ler. (ANAP sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ GÜLER 
(Uşak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; To
kat Milletvekili Sayın Enver Özcan ve 15 arkada-
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şı tarafından, hükümetin ekonomik politikası nede
niyle, iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağla
dıklarına dair iddiaları tespit etmek amacıyla verilen 
Meclis araştırması önergesi konusunda Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle yüce Parlamentoyu en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Anayasamızın, «Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bilgi edinme ve denetim yolları» başlıklı 98 inci 
maddesi, Meclis araştırmasını, «Meclis araştırması, 
belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incele
meden ibarettir» şeklinde tanımlamaktadır. Burada, 
huzurunuzda şunu belirtmek isterim: Söz konusu 
önergenin mahiyetiyle, bilgi edinilmek listemden belli 
bir konu arasında bağlantı kurmak, bence gerçekten 
mümkün değildir. Önemli bir Meclis denetim yolu 
olan Meclis araştırması müessesesini adeta yozlaş-
tırırcasına, en basit konularda bile Meclis araştır
ması istenmesi, son günlerde, sayın muhalefet men
subu arkadaşlarımca bir alışkanlık haline getirilmiş
tir. 

AI İ İHSAN ELGİN (İçel) — Taşar'da da aynı 
şeyi söylediniz; biraz değiştirin. 

MÜMTAZ GÜLER .(Devamla) — Bu irsi has
talığın sebebi bizce malumdur. Basında normal bir 
haber şeklinde verilen herhangi bir konu, ertesi gün 
araştırma önergesi olarak, hiçbir ciddî araştırmaya 
veya belgeye dayanmadan, huzurlarınıza getirilmek
tedir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bası
nı doğru bilgilendirin o zaman. 

VEYSEL VAROL <Erzincan) — Daha nasıl ge
tirsin. însaf et; rakam veriyor, isim veriyor. 

MÜMTAZ GÜLER ı(Devamla) — Biz Meclis
teki denetim yollarına başvurulmasına karşı çıkmı
yoruz. Bunlar, sayın arkadaşlarımızın en tabiî ana
yasal haklarıdır; ancak, müesseseleri yozlaştırmaya 
da hiç kimsenin hakkı yoktur. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Konuya girin, ko
nuya; uzatmayın. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 'Buna asla mü
samaha ve müsaade etmeyeceğiz. Bu yolla, yüce Mec
lisin yasa çıkarmasını engelleyerek muhalefet göre
vini ifa ettiklerini zannedenlere, kadirşinas milleti
miz, sağduyusuyla en doğru cevabı verecektir... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ha
di gidelim o zaman seçime. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ne 
duruyorsunuz, meydan boş. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, yukarıda da değindiğim gibi, önergeyle ge
tirtilmek istenen belli bir konunun ne olduğunu an
lamak mümkün değil. Nedir burada sözü edilen? 24 
Öcaik kararları doğrultusunda uygulanan ekonomik 
tedbirler ve bunun sonucunda ortaya çıktığı öne sü
rülen mesnetsiz ve dayanaktan yoksun iddialar. 

Sözlerimin bu kısmında, önergede sözü edilen 
'24 Ocak kararları ve uyguladığımız ekonomik poli
tikayla ilgili hususlara kısaca değinmek istiyorum. 

'24 Ocak kararları diye ifade edilen ekonomik ted
birler, bundan yedi yıl önce, zamanın hükümeti ta
rafından ekonomideki tıkanıklığı gidermek amacıyla 
ve ülkenin o günkü bilinen şartlarına uyan gerçekçi 
bir dizi istikrar tedbiri olarak açıklanmıştır. Bu
güne kadarki uygulamalarda birtakım ek tedbirleri 
de beraberinde getiren bu kararların asıl hedefi, o 
günün şartlarında yüzde 100'ün üzerinde seyreden 
enflasyon hızını kesmek, döviz darboğazına son ver
mek, her geçen gün artan ödemeler dengesi açığını 
azaltarak ekonominin istikrar içinde büyümesini sağ
lamak, kısacası felce uğramış bir ekonomiyi bir dü
zene sokmaktı. 

Yukarıda sayılan hedeflere ulaşabilmek için ya
pılması gereken en önemli şey, sıkı para politikası 
uygulamasıyla para arzını kısmak, banka faiz oran
larının serbest piyasada oluşmasına izin vermek ve 
ekonomide ara mallarda sübvansiyonları kaldırarak, 
gerekli vergi düzenlemeleri ile bu tedbirleri bütün
leştirmek olmuştur. 

24 Ocak kararları hakkında bir değerlendirme 
yapabilmek için, bu kararların alındığı tarihteki eko
nomik durum ile bugünkü ekonomik durumu birlik
te mütalaa etmek ve her iki dönemde ülkenin için
de bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulun
durmak, sanıyorum sonucu en iyi şekilde ortaya ko
yacaktır. 

1980 öncesi günlere dönüp bir göz atacak olur
sak, çiftini süremeyen, tarladaki ekinini harman ye
rine getiremeyen, harmandaki tahılım, ambarına, bir 
litre mazot bulamadığı için taşıyamayan Türk köylü 
ve çiftçisinin perişan halini görürüz. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sizin gibi, 
vatan topraklarını satmadılar! 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Bir litre ben
zin bulabilmek için kilometrelerce sıra beklemeye, 
bir paket sigaraya, bir kaşık yağa, bir topak şeke
re bizleri mahkûm edenleri ne çabuk unutııverdi-
niz! 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu
nunla ne alakası var? 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Biz, malı götü
renden bahsediyoruz, sen şekerden bahsediyorsun. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Efendim, sab
redin, oraya da geleceğiz. 

ALİ İHSAN ELGİN (îçel) — Korkut özal'dan 
bahset, kardeşim. 

(MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Dinlemesini 
öğrenin, lütfen... 

Elçilik mensuplarımıza döViz bulamadığımız için 
maaşlarını ödeyemediğimizi, birçok resmî kuruluşu
muzu akaryakıt bulamadığımız için ısıtamadığımızı, 
devletin önemli fabrikalarını dahi çalıştıramadığı-
mız günleri, herhalde hafızalarınızdan silmiş olmalı
sınız. 

O zamanın iktidarınca, işadamlarımıza, kendi 
dövizini kendin bul denildiği, Anayasa teminatı al
tında olan ferdin seyahat hürriyetinin bile dondurul
duğu ve devletin başbakanınca, ülkemizin 70 sene 
muhtaç olduğunun ifade edildiği günler, Allah'a şü
kür çok gerilerde kalmıştır. (SHP, DYP ve DSP sı
ralarından gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hâlâ öğrenemediniz, hâlâ öğrenemediniz. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Onun için, 
ben, geçmişin karanlık tablosuyla gönülleri karart
mak yerine, bugünlere dönmek istiyorum. 

Nedir bugünkü ekonomik durum? O dönemde 
yokluklar ve kıtlıklar ülkesi olan Türkiye, bugün her 
şeyin rahatlıkla bulunduğu, ihracat hızı büyümüş, 
ödemeler dengesini sağlamış, enflasyonu kontrol al
tına alarak aşağıya çekme durumuna girmiş... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — İmtiyazlı 
zenginler yaratmış... 

MÜMTAZ GÜLER '(Devamla) — Hammadde 
yokluğundan çalışamayacak duruma gelmiş olan 
fabrikaları çalışır vaziyete gelmiş, hızla kalkınan bir 
ülke durumunda bulunmaktadır. 

Tavizsiz yürütülen bu kararların etkisiyle, temel 
konularda görülen bu iyileşmenin neticesi olarak, iş
sizlik ve istihdam gibi, ülkenin önemli meselelerine 
ağırlı'k verilmeye başlanmıştır. 

'Millî gelirin artması, ancak yatırımlarla gerçek
leşebilir. Yatırımların gerçekleşmesi ise, ancak eko
nomik istikrarın sağlanmasıyla mümkündür. Türki
ye, bugün, dışarıda kredi itibarı olan bir ülkedir. 
Yerli ve yabancı sermaye, ekonomik istikrarın so
nucu olarak yatırımlara yönelmiştir. Bu da, en bü-
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yük sorunlardan biri olan işsizlik ve istihdam konu
suna çözüm getirecek, buna bağlı olarak da millî 
gelirde artışlar olacaktır. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Şimdi millî gelirde 
artış oldu mu? 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Netice olarak, 
bugün çeşitli kesimler tarafından eleştirilen, 24 Ocak 
kararlarıyla başlayan serbest piyasa ekonomisine ge
çiş ve dışa açılma süreci, Türkiye'de gerek özel sek
törün, gerekse kamu sektörünün tarım, ticaret ve 
finansman alanlarında kendine çeki düzen vermesi
ni, ekonominin modern kurallarına uyum sağlama
sını - beklentilerin aksine - ortaya koymuştur. Tür
kiye, çağdışı bir içedönüklükten, bölgenin hemen 
hemen en modern ve en güçlü ekonomik yapısına 
kavuşmuştur. 

Biz Anavatan iktidarı olarak, zamanın hükümetince 
alınan ve bugüne kadar tavizsiz olarak uygulanan 
24 Ocak kararlarının devamından yanayız. Ülke 
menfaaıüarı neyi gerektiriyor ise ek tedbirler de seri 
olarak uygulamaya konulacaktır. Ufkunuza, gönlü
nüze sığdıramadığınız bu 24 Ocak kararlarını, el
bette kafalarınıza sığdırmanızı bekleyemeyiz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — Siz 
sığdıramadınız./ 

(MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Değerli arka-
idaşlarım, Önergede, «iktidara yakın çevrelerin haksız 
kazanç sağladıkları» ifade edilmektedir. Geçmiş dö
nemlerde de iktidara gelen her siyasî partinin hükü
met kanadına mensup aile ve yakınları için de ben
zeri iftira ve isnatlar yapılmış; her seferinde, bu 
mesnetsiz,asılsız iddialar havada kalmaya mahkûm 
olmuştur. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın konuşmacı bizleri katma. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Yani siz bu
na inanıyor musunuz? Siz de inanmıyorsunuz. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Siz dü
rüst bir insansınız, yakışmıyor bu size. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Kamuoyu vic
danında bu dürüst vatan evlatları aklanmış; ama 
iftira atanlar, iddialarını ispat edemedikleri için mah
kûm olmuşlardır^ Eğer, iddia sahiplerinin ellerinde 
sağlam ve tutarlı bir şekilde belgeleri mevcut ise, 
bağımsız yargı organlarına müracaat etmelerini tav
siye ediyorum; aksi halde grubumuz, iddia sahiplerini 
müfteri olarak ilan edecektir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ciddî bir şey 
söylediğinizi sanıyorsunuz. 
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KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Güler, 
uzağa gitme; Mustafa Taşar'ın kardeşi var ortada. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Yakın dönem
de hiçbir cumhuriyet hükümetinde benzeri görül
memiş bir olayı, hep beraber şahit olup hep beraber 
yaşadık. 

AUt İHSAN ELGİN (İçel) — Taşar olayını an
lat. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Anavatan ik
tidarı, kendi grubuna mensup bir üyesini (bakanını) 
Yüce Divana sevk etmiş, mahkûm olmasına sebep ol
muştur. 

ALİ İHSAN "ELGİN (İçel) — Rüşveti paylaşa
madılar, ondan. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Anayasa te
minatı altında, her vatandaşımız ticaretle iştigal ede
bilir; bazıları muvaffak olur, bazıları da muvaffak 
olmayabilirler. Muvaffak olanlara, niye muvaffak 
oldunuz, olmayanlara da niye muvaffak olmadınız 
diye soru mu soracaksınız? 

Günlük dedikodularla bir yere varılmaz. Geli
niz, ülkemizi bir baştan bir başa saran dert ve da
valarla uğraşalım. 

(KADİR NARİN ((Diyarbakır) — Vakıa doğru. 
MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Bu ve ben

zeri iddialar yüce milletimizi derinden üzmektedir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Aman çarpılır

sın. 
MÜMTAZ GÜLER {Devamla) — Devletine 

hizmet etmeyi ibadet telakki eden bir iktidarı kamu
oyu önünde karalamak, hiçbir kimseye yarar sağla
maz; olsa olsa millete hizmet edenlerin şevklerini ka
çırır, morallerini bozar; ayrıca, devletimizi de zaafa 
uğratır. Hiçbir devirde, hükümet mensubu bir üye
nin yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla koltu
ğunu kullanarak herhangi bir kimseye veya kuruma 
baskı yapması, emir vermesi söz konusu olamaz. 
Devletin kasasına uzanan elleri, sizlerden önce biz
ler kırarız. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kasanın içinde bir 
şey kalmadı ki. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Yanlış konuşma. 
MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Hiçbir tutarlı 

delil göstermeden, yüce milletin kürsüsünden, kendi
sini savunma imkânı dahi bulamayan insanları ka-
lamak, abesle iştigal etmekten başka bir şey değil
dir. 

'Senelerdir fakir ve fukara edebiyatı yapanlara 
sesleniyorum1: Geliniz, zenginliğe değil, fakirliğe sa
vaş açalım. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Açalım, açalım; 
bugün işçiler yürüyor, işçilerin başkanı yürüyor, ne 
haber?... 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Sosyal ada
leti dillerinden düşürmeyenler, niye sosyal içerikli 
kanunlarda bile birleşmiyor, her şeye karşı çıkıyor
sunuz? Neyin ve kimin yanında olduğunuzu merak 
etmekten kendimi alamıyorum doğrusu. İstihareye 
yatıp, ertesi gün", gördüklerinizi Meclis araştırması 
olarak getirmekten vazgeçiniz. 

YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Günlük olaylarda 
görüyoruz sayın milletvekilleri; bugün işçiler yürü
yordu, neredeydi ANAP? 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — İktidarın yap
tığı her icraata karşı çıkmak, müesseseleri tahrip 
edercesine asılsız ve mesnetsiz iddialar öne sürmek, 
muhalefet işlevi olmamalıdır. Bizim asıl görmek iste
diğimiz, muhalefet partilerinin, günlük dedikodu ve 
karalamalarla vakit kaybetmek yerine, kendi iç me
selelerini bir an önce çözüme kavuşturup, alternatif 
çözümler getirmeleridir. Aziz milletimizin de kendi
lerinden beklediği zaten budur. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak diyoruz ki: 
önerge sahibi sayın arkadaşlarımız daha ciddî ve 
somut iddia ve belgelerle birlikte gelsinler, olayların 
üzerine hep birlikte gidelim. 

'Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu önerge
ye katılmayacağımızı, ciddî ve somut belgelere da
yanmadığı için de ret oyu vereceğimizi yüce Mec
lise arz eder, saygılarımızı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Hangisine ka
tıldınız? 

'BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına, 
Sayın Salih Aloan. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADİNA SALİH ALCAN (Tekir
dağ) — Sayın Başkan, sayın miilıîteltivelkiîlleıt; Sayımı 
Enver Özcan ve 15 arkadaş» tarafından verilen Mec
lis araştornası önergesi ile ilgiffi olarak, Demolkıriaitik 
Soll Parti Grubunum göırülş'lerini sunmak üzere söz al
mış builunufyioriuim. 

'Sayın Başkan, sıayiıiı mitbeiüvakiiliferi"; 24 Ocak 
19801den bu yana ve Özeffilkte ANAP ifcitJidarından 
slonra, topH'um, biitıünüiyle hrfanan öflçüfcle yolksullaş-
mıştıır. Parmakla sayıllacak kadar az sayıdaki kişile
rin ve işadjalmllarınıın hızla, çarpıcı bir biçimdö zengin
lediği kimsenin itiraz edemeyeceği bir olgudur. Huzila 
zengiııileşenlerden kimilerinin, ikjtidardakilâr.in rüsum
ları, akrabaları, bir 'kısmının da iktidar yandaşllariı 
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oflldulklan da, üzerimde ayrıca dutru'Jmaya ve düşünül- t 
meye değer biır gerçdkt! ir. I 

Gerçdklten, elddki tüim veriler, Tüulk hafjkının yollc- ı 
sulllasjmafcta olduğunu göslfcerimıdkfedir. Bu süreç içe- f 
risinde, geliir dağılımlı, sermaye sahipleri, aracılar, j 
irfanıtiyeller lehime ve geniş halik yığınları aleyhime, bu I 
yıiğrnlların yaşam ve geçlim koşularımı çekilmez, da- I 
yanı1maz bal'e gdtürecdk, toplumda gerilimleri kaygı I 
verici boiyıitila'ra üliaşfturaealk şekilde bozufflmuişlljur. Ni- I 
tekim, Boğaziçi Üniversitesinin yaptığı bir amşjtır- J 
maya göre, Türkiye'de, toplamı gelir içinde, 1978 I 
yılımda yiülzsdte 26,66 olan, tarımın payı, 1984'te yüz- I 
ide 20„ll'e gerileım'işjtir. Ayını dönemde maaş ve ücre- I 
tin payı ise yüzde 35jl9'dam yiMde 21,48'e düşmüştür. I 

Slayın Başkan, sayın miHeltlvefkilferi; böylece, işçi, I 
mamur, em'eık'li, küçülk çi'fltıçi, dul, yetim, küçük es
naf, ha!tita büyücek esnaf ve sanatikâır, yoksuiaşımıış-
tur. Faiz, kira ve kârın payı, yani sermayenin, gay
rimenkul salhibimiim, büyük mevduat saıhi'binin geliri, I 
yülzide 3'8jl'5*t'en yüiade 5l8,40'a yükselmiştir. 

Türlk Sanaykil'eııi ve İşadamîan Derneği tara
fımdan yapıti'rıilan bir araşltıınmaya göre, 1978 yıllın
da, 1968 yılı fiyafilaırıiyla 3(1 lira olan gerçek übreit, 
1985 yıllında 16 liraya gerilfemişltir. Dünya Biankıası 
ibile insafa gelmiş, işçi keşlimi ile rantiye kesimlinin I 
Igelrleri arasındaki uçurumun derinleştiğinden, ram- I 
Itiye ve ardacı ktosiımin gdlirdıen aldığı payın büyüidlü- I 
ğünıden söz ötimıeikltediır. Uyjgulanımalkta olan poliMkla- I 
lanın dayaltıcısı olan IMIF bile, 1986 yılın!da asgarî 
üöridCin yüzde 20 gerilediğini kabul etimişıfcir. Yapı
lan bir başka hesaba göne, asgarî ücret 1980 yılın
dan bu yana öylesine geriierniiş/ti/r ki, şı'mdi bir çift 
aıyalkkaibı alalblİmek idim, aıslgarî ücretle 24 gün ça
lışmak gerekmektedir. Halkım yldksullaşlmasıylia ilgili 
öiriıdkler .daha da çöğaMaiblifo.| 

Halik böyle yolklsulla sirkem, İklimlilerinin, özellikle 
iktidardaM'lerim huşum alkralbasımım ve iktidar yandaş
larımdan ^bazılarının hızla zenginleştiği basında ısrar- j 
la bdlirtitadkltediir, Demolkraftık Sol Parti olarak, hal
kı ile zenjginUeşjene ve sentvdtüne toplumun da yara- [ 
rını gözeterek kullanana diyecek sözümüz ydkltuir. 
Almla ne yazılk ki, yulkarıldla sözümü dtltikllerimlizii.n, 
ısOn b'klfcaç yılda edindikleri anlaşılan servetlerini el
de ©diş yidlffarii, yine basma yansıyan haberlerden an- I 
laşıılld'ığı kadarıyla, olağan yolardan otaaim'alktadu:., I 

Sayın Başkan, sayın miMeltivelkiîleri; maalesef el
deki tüim bilgiler, halberlor bu kanıyı güçlendirecek 
djc^toîltudadıır. Her şeyden önce, bir yağma furyayı
dır iSüırüıp gidiyor. Kıyılar yağma ediHiyor. Şilt alan- j 
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lan yağma ediliyor, konut alanlarına dfönıülşiîı'ürül'en 
bir sit alanında, Baş|bakan Yardıımciisı ve bir yığın 
ülslt yönetici yazlılk yapitııralbiiylör,.. 

ÖZDBMlîıR PEHIJ1VANK)ĞLU (ifomir) — Ayıp, 
ayıp! Yapitııran yok, 

SALİH ALCAN (Devamla) — Belediye arsaları, 
Hazine arsaları, özetlie kamu arsaları yağma edili
yor, krediler yağma ediliyor; hförn hıfsıim akraba bun
dan payını alıyor, hem de siyasal ikltfidaıria yalkım olan 
işadlamları payını alıyor; sıolnuç alarak, bankalar ba
tıyor. Sonra batan bamklalan da, baltan sirkelileri de 
kuırtöarrnak için yine devletin kesesine, halikın rızkına 
el atılıyor. Baltaniarı kurtlarmalk içki hazırlianan yas>a-
da. Kiuritarma için dbj'elklt'if ölçüller de ge'Liirilmiyor. 
Kurtarılacak'lar hakkında kadarı, sonunda iki bakan 
ve en somumda da Barbakanın veıimesıi ve böylece, 
yaran kayırma için yeni bir yolun açılması öngörü-. 
[lülyouv 

Sayın ıriilletiveıkilleri, kamu flonları yağmia edili
yor, halikın pahası i'Le kuiruHimuiş flonların yağmasını 
önlem'dk ülzerte, Sayın Guımlhurlbaşlkanı, bunlar için 
biır demetim mek'anizlmıasının geüiri'llmesıihi i'sitıeyerdk 
müdahale dtimfek zioruruda kalıyor. Hısım akrabanın 
arftak olljdukl'arı, yönetlimıinde yer al'd^klan kurulu'ş-
k ra vergi muafiyetleri tanımıyor. Bu yolardan zen
gin edilemeyen husrm aikralba, balkan oluyor, müısice-
şar oluyor, kamulda ülslt ylöndtim'e gelebiliyor. 

IBu örneMer, daha da çoğal'tılalbiilir. Biunlar mut-
i!Uka böyled'ir demiyoiruiz; ama görünitıü böyledir. Bu 
tafblo kamu vicdanını ra'hatlsrz dtimdkltedir. Bu taibîb, 
dövlelt adamlarına, yönetücfileıre gülveni sarsm'alkiLa, dev-
letilıe biirliiÖdtie, onların da saygınlığını zedeler boyüıt: 

lara edişmiş bulummıalkt'adır. Parayı en üsıtün değer 
sıayıp, girişlimcilik adı ailitımda, hiçlbir yaratıcı eltlkin-
lıiği oUlmadian, sadece dievleititien bir ş'eyter koparmayı 
'marifet sayanların oluişlturduğu bu tabilb, töıplütaun 
değer yarlgılarını temelinden sansmalktladır. 

5Jayım m'ill'eüvedcillıe'ri, isitifcnar pırolgrlamı adı al
tında uygulamaya konıulmuş ollan politikalar; uygula-
malya ve yöndll'lms egemen olan fellsefe, iktisadî alan
da amaçlıanlan Mfcrarı &ağl'ama'k bir yana, git gide 
'bir toplumsal istlklraırsızlıik, dengesizlik programı ha
line gelmiştir. Böylece, gerek uygulanan politikalar 
yüızülnden, gerek iktidarın hoşigöırülsü veya aüdurmaz-
lıığı ya da bilinçli tutuım<u yüzümden, şimdi, Türkiye' 
de, yolkısull! halktan, ikltidar hnsıimPaırıfylla, bazı iktidar 
yanldıaşlarının oluşlturduğu çok küçülk bir azıınllığa 
aervet tranlsferi ollduğu yolunda yaygın bir kanı ka-
imuiolyund'al yedeşmiş bullunmalkltadır. Bu konuda ger-
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çeklerin arttaıyıa çıkmasında, yalnız spelklüIU'sıyton ko
nusu olanların değil, fiiim toplumun, devletim yararı 
vaı(diir|.ı 

Demokratik Sol Parfti Grubu oüarak, Meclis araş-
tıırmasınidan yana olduğumuzu bildirir, yüöe Meclise 
sayigıDar sunanız. (DSP sıraılarım/dan aflkısjlar) 

iBAŞKlAN — Tefekkür ederiz Sayın Afcan. 
iSo^aldemolkrat Halkçı Paarlti Grulbu adına ve 

önerge salhiibi olaralk, Sayın Eniver Özcan; buyurun. 
İSHP GRUBU ADIMA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

—• Saym Başkan, değerli miUetlvekliIeıri; önerge üze
rinde grulbulm ve şalhlsıım adına söz alflmış bulunuıyo-
nunı; siözlıerlime başllariden, hepinizi saygılarla se'Jamı-
lııyoruim. 

ISayın Başkan, değerli mMletivekllferi; Türk eko
nomisi, -tbiJldiğümıiz gibi- yedi yıflJdan beri 24 Ocak 
Kamadan adıyla bilinen ve bu adla anılan önlemle
rin sotmultlaşltnldıiğı bir politikayla yönetilmektedir. 

'24 Ocak 1̂ 80 tarihimde, o zamanın siyasal iklti-
darınoa alınan söz konusu önlemlerin doğurduğu sio-
nuiçÛiarı, Türk halkı, -yine göridüğümlüe, yaşadığıımıız 
ve 'bi'lldiğllmiz giibi- yıülarldam beri olanca aıjınUğr/lı 
yaşama'kjtadıry 

'Nedir bu sonuçlar? Bu sonuçlan şöyle özetleye-
biilüriz : Emeğiyle, alın teriyle geçlinımek durumun-
dalkji işçiiısJyiPe, çifltç'iısiiıyfle', memuruyla, emeklisiyle, es
nafıyla her rnteisleklfcen yurlitaşıırnız, yani toplumumu
zun ezici Çoğunluğu, yedi yıldan beri emeğinin, kar
şılığının her geçen gün eridiğini ve sofr asındaki ek
meğinin, alşimim heır geçen gün azaldığını çaresizlik 
içerisiınkie görmüş ve görmeye devam etmektedir. 

SJaıyın mlfetvekilleri, çaresizlik, 24 Ocak Karar
larının ve o paketin içinden çıkan önlemlerin acı-
ımasuslığîmdan olduğu kadar, bu önlemler politika
sının tamamiayıcıısı dlar;ak göırülBmıesi gereken 12 Ey
lül Harekâtı sonınalsınıda yaratılan sendikasız, demek-
sliz, toplusözleşmesiz; kısacası, öirgütlsüz ve özg'iMülk-
'süz bir ortamdan kjaynlaklanmıalklradır. Böyle bir or-
'tairmda, ülkemizin ekonomik ve siolsyal1 yaşamımda son 
derece çelişkili, eşitlsiz ve çarpık yapılaşmalar oTtıa)-
ya çıkmıştur. B!ir yandan halk kitleleri perişanlığa 
ve fukaralığa mahkûlmı edilirken, öte yandan da, ay
rıcalıklı bir azınlık, kaimu vicdanını ve sioisyal barışı 
zedeleyebilecek biçim ve ölçülerde palazlanlmışitrr, 

24 Ocak kararlarınım baş teknisyeni olan Sayın 
Turgut Özal, 1'2 Eylül sönıriasımida da, bu-sefer Baş-
'bakan yardııırncıısı olaralk sorumluluk ü'sıöenımiş ve 
ıdkjonomkniiz, Sajyın Turgut özal'ın ellerine ve insa-
fına terk edilmiştir, 

6 Kasım 1983 sonrasımlda ise, aynı Sayın Özal, 
Türkiye'min k'aderi üzerinde s!öz sahibi oillmaya de
vam eümliş ve dömeklteidir. 24 Ocak karadan ve Sa
yım Özal'm bu kararlan uıyigulayıış yöntem ve anla
yışı sonucu, emeği ile geçinmek zoirundaki insanla
rımız, giderek arttan hayat pahalılığı karşıısımda her 
geçen gün biraz dialha ezilirken, yime bu dönemde 
(servetlerine servet kaftan ya da aniden ortaya çıka
rak, bir anda, milyarlarla ifade edilen kârlara ula
şan yeni yeni şıkketiler, yemi yeni holdingler türe-
ımlştür. 

Sayın milileitive'k'lleri, bir yandlaı halkın artan p-e-
riışıaınlığı, öltie yan|da da inanijllmaz öllçıüide ve hızla pa
lazlanan şilrket ve holdingler yuimağı... Öyle bir pa
lazlanma, öyte bir- yumâ k oüuiş'tiuirmla ki, n© çalışmay
la ifade edip anlatabilirsiniz, açıklayalblilirs'iniz, ne 
üretkenlikle açıklaıyaibilıiırlsimiz, ne de başlka herhangi 
biır elkomıomik kunaMa. 

Manıllar gilbî türeyien bu şirket ve holdinglerin 
!bu denlli büiyümelerinıi ve şişimelterini, otea olisa ver-
idikleri madldî ve manevî destekle iktidara gelen ANAP 
Hülklüiraeltînlin Türlkiye dkbnomitslinde yarattığı çarpık, 
eşiJllstî ve sıömürlücü düzenle, açıklayabilirisiniz, 

Bu çarpık, eşitsiz, sömürücü, ayırımcı, kaymımcı 
dü'Zönde, ANAP i'l'e çclk silki bağlar oluşitunan ve o 
ölçülde de sia)ğlıiklı, dengeli ve ulyumlu geHişime sonu
cu otoakltlan çdk, eikomomıik ve siyasal dengeteni bo
zucu, kuşkular uıyanldırıcı b'içiim ve yöntemlerle bü
yültülen holdinglerden, bilmem ki, hangiısini saysam; 
Enlka'yı mı, Toprak ai'tesini mi yjdklsia; deniaci Ak-
öoyları mı, Süzer Gnulbumu mu, Erol Aksoy banka-
cılıiğı mı, Topibaşları mı, Solyitaşliarı mı; ycksa Atilla 
Yurltçu'nun tZDAŞ'ıinı mı... 

AYHAN FIRAT (MaDatiy/a) — Demirören'i de 
say. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Ya da, Pakde-
mirli'nin Raks'ını mı? Aslında, bunların ve bu gibi
lerin her birini ayin ayrı incetemek çok ilginç olur
du; böylece, evlere ve Meclisle epey, şenlik gelirdli 
arkadaşlar. 

Değerli, millötivekilerü, Sayın Özal iktiidarıyiıa .ge
çirdiğimiz slon üç yıillda gözlenen bir başlka gelişime 
daha var : Sayın Özal iktidarı, Türkiye'nin üretici 
'öllmayam kesimime, para balbalairma, -halkın fuikara-
lıaştırılması pahasınla- sıertveltlerine servdt Mîma olana
ğı sağlamakla kalmamış sadece, bizzat Sayın Başba
kan Tuırgult Özal'ın yakım çevre ve akrabalarımın da 
ihya almasının bu döneme rastlaması, ister isitemez, 
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tkaflallandla soru işaretleri oırftayıa çıkarmakta, duışilor-
mjaıkıiadııry • 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Sayın 
Özcan, buna sen de inanmıyorsun ya... 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bunun en açık 
Ve siomult örneği, Baışlbakan Sayın Özal'ın kardeşinin, 
-Özlal jlkjtüdannı izfeyen- üç yıl gibi çok kısa bir süre 
ûçinde, yani, devl'et memurunun ancfaık bir derece iler
leyebildiği bir süre içerisinde, akıllara durıgunlulk ve
ren 'biır hızla zeniginHieşmösi, milyonlarla değil, mi'l-
yarllada ifade edilen bir madldî güç haine gelmesi... 
i(SHP sunalarımdan «iBrayo» sesffleriı, aTJkıişılar) 

ALİ İHSAN ELGİN (içe!) — 5 milyara köşk 
aldı. 

IENVER ÖZCAN (Devamla) — Değerli rriillet-
vekilleiri, konuşmamın burasmdla, Başbakan Sayın 
Turjguıt özal'ın kardeşi olan Kıoırlkult Özisâ'm son üç yıl 
içinde gösterdiği dklonomilk performans haikikında bir-
lüakıım bi'llgi'ler vermiek Miıyörulm. tnanııyoiruim ki, böy
lece, bu kusa tiarliıhçe, ze inginliğe gidien bu tatlı yolun 
yalnızca şans, tesadüf ve beceri/den oluşmadığını her
kesin gözü önüne serecektik'. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (IspaDta) — Beceri, 
beceri... 

ENVER ÖZCAN (Devaımla) — Değerli millet-
vekllerı, Kiolrkult Özal'ın, pafaionluğa giden yolda at-
Itıığı ilk laldım olan HaJk YaJtırıım adlı şikfceitin kuıruluş 
«dönemi, Sayan Tuirgult Özal'ın parö kurmaya karar 
verdiği 19812 yıilı sonliarına rasıflamıalkltiadır. İlik yurt 
dışı ziyaretini Suudî Arabistan'a yapan Sayın Tur-
gult özal, Gidldelde birkaç gün kalmış ve o sırada 
îsflam KaHlkınma Bankasının Baişjmüşaviri olan Pro
fesör Nevzat Yalçunitaş'la görüşımülş. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Allah ayırmasın, de
ğerli adamldıır. 

ENVER ÖZOAN (Devamla) — Bu görüşmenin 
hemen arkasından, Profesör Yalçıntaş bu görevden 
ayrılmış ve bu tatlı görevini sayın biradere (Başba
kanın kardeşine) teslim eümıiştir. Bu çok ilginç bir 
rfasiölanıtı tabiî; ama dalha da illginci, ayını günlerde, 
tslam Kaçkınıma Bankasına (yani Korkut Özal' in mü-
şaviıriğini devraldığı Suıuldî Bankasına) vergi muafi
yeti tanıyan bir yasa tasarısının, ağabey tlarafından 
Balkanlar Kuruluna sunulknası. Yanığından imal kaçı
nır gibi, Türkiye Büıyıülk Millet Med'İsinden hemen 
geçirilip yasalaşan bu tasarıya glöme, söz konusu 
banka (islam Kalkunma Bankası) her türlü işlemin
den doğacak yengi, resim ve harçtan muaf tutuluyior. 
Tesadüf işlte, rasltflantı!., 

Işjtle bu Isllam Kalkınma Bankasında öneımıli bir 
göreve gıeftirien Koıkuit özal -bir ayağı göriev yeri 
oUan Suudî Arabistan'da ollmalk üzere- kuracağı şıir-
keülietriın. hazııriîıklarını yapmaya koıyuduıyor. Bu ha
zırlıkların sonrasında da, Korkut Özal'ın ticaret haya
tına atıldığı ilk şirket, biraz önce değindiğim, Hak Ya
tırım oluyor, Hak Yatırım, şimdi ANAP İstanbul İl 
Başkanı olan Eymen Topbaş'la Korkut Özal'ın bir
likte kurdukları ilk şirkettir ve bu şirketi, sonra baş
kaları izleyecektir; Akabe İnşaat gibi, Hak Ticaret 
Tekstil ve Kimya Anonim Şirketi gibi... 

Korkut Özal ve Eymen Topbaş'ın ortaklaşa kur
duğu Akabe İnşaatın - yepyeni kurulmuş olmasına 
rağmen - aldığı ilk işin yeri ve işvereni de çok ilginç 
ve dikkat çekici. Akabe İnşaat, kurulduktan çok kısa 
bir süre sonra, Korkut Özal'ın görev yeri olan Cid
de'de yani Suudî Arabistan'da büyük bir işi alıyor 
üzerine. İşin sahibi de, daha ilginç. İşin sahibi (işve
ren) bunlara bu işi veren, daha sonraları Türkiye'de 
Al Baraka Türk adıyla faaliyete geçecek olan Dallah 
ya da Al Baraka Grubudur. 

Al Baraka'nın Türkiye'de özel finansman kurulu
şu oluşturma girişimleri de - ilginçtir, yine rastlantı ta
biî - aynı döneme rastlamaktadır. Sayın Bülend Ulusu' 
nun başbakanlığı döneminde bir türlü başarılayaman 
ve sonuca ulaşamayan bu girişimler, ANAP, iktidara 
gelir gelmez başarıya ulaşıyor. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Rastlantı!.. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Rastlantı... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Hükümet de rast

lantı... 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Korkut Özal - Ey

men Topbaş ikilisinin Suudî sermayesiyle kaynaşma
sını siağlayan Al Baraka Türk'ün kuruluşu, Özal ik
tidarının kuruluşundan, yalnızca ve yalnızca iki gün 
sonraya rastlıyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Amma 
rastlantı!.. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Kaynağı soru işa
retlerine yol açan, oluk oluk paranın harcandığı 6 Ka
sım seçimlerinden sonra işbaşına gelen özal iktidarı
nın ilk işi, özel finansman kurumlarının kurulmasına 
ve faaliyetlerine ilişkin kararnameyi imzalamak ol
muştur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu da 
rastlantı!.. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — 14 AralıF 1983 
günü kurulan Özal Hükümeti, daha hükümet progra
mını bile hazırlamadan, alelacele (iki gün sonra) 
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16 Aralık 1983 günü, 83/7506 sayı ile bu kararnameyi 
yürürlüğe koyuyor. Böylece, Suudî kaynaklı özel fi
nansman kurumlarına şu ayrıcalık tanınıyor : Tasfiye 
karar ve işlemlerinde (bu gibi kurumların) Türk Ti
caret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzu
atın tasfiye ile ilgili işlemleri, hükümleri uygulanmaz. 
Artık, Suudî sermayesi ile her alanda bütünleşmiş olan 
Korkut Özal - Eymen Topbaş ikilisinin Al Baraka 
Türk'üne yol açılmıştır ve bu kuruma ikinci başkan 
olarak Eymen Topbaş'ın kardeşi Mustafa Latif Top
baş getiriliyor. Yönetim kurulu üyeliğinden bir tane
sine de, Sayın Korkut özal'ın sağ kolu olarak bilinen 
Talat İçöz getiriliyor. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Yürü ya kulum. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Al Baraka Türk' 
ün Arap ortaklarından birisi, Korkut Özal'ın müşavir
liğini yaptığı İslam Kalkınma Bankası. Şeriat ilkele
rine göre, faizsiz bankacılık yapan ve sermayesinin 
yüzde 80'i Suudî kökenli olan Al Baraka'nın ortakları 
arasında, Hak Yatırım da var. Tesadüf, o da tesa
düf!.. 

Böylece, sayın milletvekilleri, aile ilişkileriyle poli
tika; politika ile şirketleşme; şirketleşme ile de şeriat 
ilkelerine uygun finans kurumu ilişkileri sarmaş do
laş oluyor ve birbirinden ayrılmaz birer etkileşim ağı 
oluşturuyor. 

Dış kökenli sermayeye dayalı olarak kurulan tica
ret işbirliğinin, tatlı kârların yanı sıra, politikada da 
verimli olduğu böylece görülüyor, özellikle Topbaşlar 
için. 

Korkut özal'ın iş ilişkilerinde, bir ayak Suudî Ara
bistan'da, öteki ayak da Gaziantepli. Bayraktar Aile
sinde. Korkut Özal bu ortağıyla da, petrol taşımacı
lığı işine giriyor ve bu alanda, üç-şirket kuruyor: Ti
caret Sicili kayıtlarına göre, birisi 1983 yılında, öteki
si de 1984 yılında kurulan Özba Petrol ve Kimya Sa
nayii Ticaret Anonim Şirketi, Petro - Trans Nakliyat 
ve özba Trans Nakliyat Şirketleri. Bu şirketler, İran -
Irak Savaşının bu alanda yarattığı iş alanını, çok iyi 
değerlendiriyor, bu fırsatı çok iyi değerlendiriyorlar. 
Ama, diyeceksiniz ki, sadece savaşı mı değerlendir
mişler?.. Hayır, kardeşinin Başbakan olmasının do
ğurduğu olanakları da çok iyi değerlendirmişe benzi
yor. 

Özal - Bayraktar ailesinin ilk şirketi olan özba'ya, 
daha kuruluş aşamasındayken Devlet Planlama Teşki
latı Teşvik ve Uygulama Dairesinden, 10 treyler itha
li için hemen teşvik lütuf buyuruluyor. Aynı ilişkiler 
çerçevesindeki özba'lar, Petro Trans'lar ve Bayrak

tarlar, Devlet Planlama Teşkilatından tabiî hiçbir zor
lukla karşılaşmaksızın, sen halde, teşvik belgeleri ala
bileceklerdir 1984, 1985 yıllarında, Bu teşviklerin 
- bilebildiğimiz kadarıyla - toplam yatırım karşılığı 2 
milyar Türk Lirasını, döviz gereği de 2 milyon doları 
aştığını biliyoruz. 

Elbette ki, bu teşvik belgelerinde kolaylaştırıcı, 
ufak tefek ibareler var; örneğin, yüzde 30 - 40 yatı
rım indirimi gibi, vergi resim ve harç istisnaları gibi, 
faiz farkı iadesi gibi ve ayrıca, detay olarak, yüzde 
100 gümrük muafiyeti gibi teşvikler de veriliyor. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Onlar basit şey
ler. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Yürü ya kulum. 
MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Başka

larına verilmiyor mu? 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Tabiî, Devlet 

Planlama Teşkilatının başında kimin bulunduğunu be
lirtmeye gerek yok. Bu teşvikler verilirken, Özal aile
sinin üçüncü biraderi olan Yusuf Özal, herhalde faz
la düşünmemiş, fazla ince eleyip sık dokumamış. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Başka
larına verilmiyor mu? 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Biraderin şirket
lerinin işlerinin açılmasına neden olan en önemli bağ
lantı da - bu arada unutmayalım - Irak petrol kuru
luşu olan SOMO ile işbirliğine girmiş olması. 

Dikkatinizi çekmek isterim, SOMO bir devlet ku
ruluşudur. Bu nedenle, Türk Hükümeti, Irak Hükü
meti ile petrol konusundaki ilişkilerinde ve bu ilişki
leri düzenleyip bağlantıları yaparken, doğaldır ki 
- herkesin aklına gelen - kendi uzman kuruluşu olan, 
örneğin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını dev
reye soksun. Çünkü, o da kamu sektörü, SOMO da 
kamu sektörüdür. Bundan daha normal, bundan daha 
doğal bir şey olamazdı. Ama ilginçtir, doğal olan de
ğil, normal olan değil, tersi yapılmış. Irak Hükümeti 
ile girişilen yoğun temaslar sonucu, bu ilişkiler, dev
let kurumumuz lehine olmadığı gibi Türkiye'de köklü, 
büyük bir başka şirket lehine de sonuç vermemiş, 
daha yepyeni kurulmuş olan özba Petrol lehine so
nuç vermiş, ilginç ve rastlantı tabiî!.. 

Tekrar ediyorum, SOMO Irak'ta bir kamu kuru
luşudur, devlet kuruluşudur ve aynı Irak Devletine 
Sayın özal Hükümetinin tanıdığı kredi tutarı, yani 
verilen mal ve hizmetlerin karşılığında alınmayan ve 
alınmakta da pek acele edilmeyen paranın tutarı 1 
trilyon lirayı aşkındır. 

BAŞKAN — Sayın Özcan, bir hususu hatırlatmak 
isterim: Grup adına konuşma süreniz dolmuştur; şu 
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andan itibaren, önerge sahibi olarak sürenize başlı
yorsunuz. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Peki efendim. 
Kendi insanlarına, özellikle de alın teri ile geçin

me durumundaki yurttaşlarına karşı son derece cimri 
ve acımasız davranan Sayın Özal Hükümetinin, Irak 
Devletine karşı bu kadar hoşgörülü ve 1 trilyon lira
yı aşkın şekilde cömert davranması ile, SOMO kuru
luşunun Özal ailesinin şirketini kolayca tercih etme
si arasında dikkat çekici paralellik, tabiî, rastlantıdan 
başka bir şey değildir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Nasıl bu 
kadar büyük iftira atıyorsun sayın konuşmacı? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Korkut özal'ın ANAP istanbul 11 Başkanı.. (Gü
rültüler) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Nasıl ata
biliyorsun bu iftirayı, nasıl?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakan nasıl laf 
atıyor, o tarafa baksana Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Sana da 
bakıyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Laf atamaz! 
ENVER ÖZCAN (Devamla) Bütün bunlar değer

li arkadaşlarım, rastlantı tabiî, yani ilginç rastlantılar! 
(Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Şebekenin uzantısı 
mısın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — At salondan dışarı; 

laf atmasın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Asabına hâkim 

olamıyorsan dışarı çık, lütfen. (Gürültüler) 
Devam edin Sayın özcan. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Efendim, konu 

Sayın Özal'ın.. 
BAŞKAN — Sayın Özcan, bir noktaya açıklık ge

tirmek isterim: Konu... 
VECİHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Vakit geçiyor 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, onları hesap ederiz; lüt

fen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hiç 

yaşamadık öyle bir şey. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hiç 

yaşamadık, 
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BAŞKAN — Gülmek lazım buna. 
Efendim, önergenin konusu 24 Ocak kararları 

vesilesiyle (SHP sıralarından «özal ailesi» sesleri) 
Özal ailesinin zenginleşmesiyle ilgili bir önergedir. Bu 
itibarla.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Laf at
mak serbesttir. 

BAŞKAN — Siz de atabilirsiniz efendim. 
Devam edin Sayın özcan. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Şahıslar önemli 

değildir arkadaşlar, ben bir mekanizmanın nasıl çalış
tığını anlatmaya ve ortaya koymaya çalışıyorum; be
ni kişiler ilgilendirmiyor. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hep aynı şey... 
Böyle konuşmak doğru olmaz, kimseye de bir yarar 
sağlamaz. (ANAP sıralarından gürültüler). 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Olabilir, o bir 
örnektir efendim ve rastlantısal... 

Sayın Özal'ın başka şirketleri, başka ilişkileri de 
var; Bunlar, Aköz Ticaret Müşavirlik gibi ailesel... 
Ki, bu şirket, 1985 yılında 36 milyon lira sermaye ile 
kuruluyor, bir sene sonra 114 milyon liraya çıka
rılıyor sermayesi, yani bir yılda üç kat artırılıyor; 
çok büyük bir başarı tabiî. İlginç olan, bu şirketin 
ortaklarından birisi (karısı aracılığıyla ortaklarından 
birisi) damat Abdülbari Koşay. Eskiden DPT'te çalış
mış, sonra da SETA (Uluslararası Hizmet ve Ticaret) 
adı altında bir şirketin genel müdürü olmuş. 

İlginç olan şu: Damat beyin görevi, DPT'te iş 
takip etmek, iş bitirmektir. İşleri yürümeyen şirket
ler damat bey formülüne başvuruyorlar ve damat bey 
de tabiî buradan komisyon alıyor. Damadın şirketi 
SETA ile Gulman Şirketi adı altındaki bir şirket ara
sında imzalanan 10 Aralık 1985 tarihli bir sözleşme 
var ki, evlere şenlik!.. Bu anlaşmaya göre, DPT'den 
sağlanacak teşviklerin temini karşılığı, dolar başına 
komisyon alınacaktır. 

Damat ile aynı şirket arasında bir başka anlaşma 
daha var; o anlaşmanın maddeleri de şöyle: Devletten 
finansman ve avans temin etmek, hükümetten ihale 
temin etmek... Evet evet, yanlış duymadınız; hükü
metten ihale temin etmek. Bildiğimiz kadarıyla hükü
metten ihale temin edilmez. İhale Kanunu var ve ka
palı zarf usulüdür, gizlidir; ama dert değil, damat 
için geçerli değil bunlar! Bu parantezi kapatıyorum. 

Yine aynı aileye ait başka şirketler de var; bu şir
ketlerden bir tanesi de, Korkut Özal ailesinin dolaylı 
olarak ilişki kurduğu (evlenme yoluyla ilişki kurduğu) 
Kalaycıoğlu'nun sahibi olduğu Feniş Holding. Mus-
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tafa Kalaycıoğlu, Faisal Finans Kurumunun paydaşı 
olan Feniş Alüminyumun sahibidir. Faisal Finans, 
bildiğiniz gibi, Suudî Prensi (hani şu prensler, hatır
larız; prensler işte...) Al Faisal tarafından kurdurul
muş ve bu Faisal Finans, Rabıta ile de rabıtalı bir 
kuruluş; hani şu, (Türkiye Cumhuriyetinin imamları
na aylık bağlayan şeriatçı Rabıta ile... 

Özallar, Topbaşlar; Bayraktarlar, Kalaycıoğulları 
derken ne görüyoruz; Al Barakalar, Faisal Finanslar, 
Rabıta Şeriat Örgütü... Tüm bunlar iç içe sayın mil
letvekilleri. Nitekim, Al Barakanın da katkılarıyla, 
ülkemizde şeriatçı vakıflar da kuruluyor. Özba ve 
Aköz vakıfları - dinî vakıflar - Sayın Korkut özal'ın 
bizzat kurduğu vakıflardır. Yani aynı kişi, iki ayrı 
vakıf kuruyor; ilginç. Belki de, yeterince şeriatı ya-
yamazsa engellemeye uğrarsa diye bir ikincisini kur
muş; bu düşünceyle kurmuş olabilir. Oysa, nerede 
engellemek? Bu denli siyasî ve ekonomik destek var
ken, din ticareti bu denli bereketli. Al Barakalı, Faisal-
lı, Rabıtalı iken, engel mümkün mü? İstedikleri gibi 
at oynatırlar, gazete, dergi dağıtım şirketleri kurar
lar ve bunları da Al Barakalar, Faisal Finanslar fi
nanse ederler, işte, faizsiz kredi kurumlarının mari
fetleri... 

Siyasetten destek alan ticarî ilişkiler, Suudî serma
yesiyle de güçlenen ticaretten kazanılan milyarlar 
ve bu milyarlarla yönlendirilen, desteklenen dinî va
kıflar; dinî toplantılar düzenlemeyi, Kur'an kursları 
adı altında çocuklarımızın kafalarını ortaçağ dogma-
larıyla koşullandırmayı amaçlayan vakıflar. İlişki ağ
ları böylesine çapraz; ama çok net: Şirketler, vakıflar, 
siyasî ilişkiler, milyarlar... İşte. dinsel ideolojinin yer
leşip yaygınlaştırılması görevini üstlenmiş siyasî ilişki 
ağları... 

Atatürkçü Türkiye Cumhuriyetini hiçbir zaman içi
ne sindirememiş olan Suudî Arabistan sermayesiyle 
güçlenen şirketler, bunlar aracılığı ile kurulan siyasal 
amaçlı dinsel vakıflar; yani laik Türkiye Cumhu
riyetinin yerine, şeriat düzeni kurmaya azmetmiş bir 
tezgâh. Oluk oluk paralar kazandıran ve şeriatçı 
amaçlan besleyen bir tezgâh. Bize göre, rejim böy
lece yozlaşıyor ve Atatürkçü devletin temeline böy
lece dinamitler yerleştiriliyor. 

Değerli milletvekilleri, ana hatlarıyla değinmeye 
çalıştığım, Özal kardeşlerin bu önlenemez yükselişi 
ve çapraz ilişkileri karşısında şaşkınlığa düşmemek 
elde değil. Daha üç yıl önce sıradan bir vatandaş olan 
bir insanın, kardeşinin başbakan olmasından sonra, 
servetini sayamayacak kadar zenginleşmesi, düşündü-
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rücüdür. Bu üç yıllık süreç içerisinde, açıklanmaya 
muhtaç bir sürü nokta bulunmaktadır. Bu noktalar
dan sadece birkaç tanesini yüce Meclisimizin dikkat
lerine sunmayı bir görev sayıyorum: 

1. Başbakan Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal 
ile oğullarının ortak bulunduğu şirketlere, ANAP Hü
kümeti döneminde toplam kaç adet teşvik belgesi ve
rilmiştir? Bu teşviklerin konusu ve kapsamı nedir? 
Alınan bu teşvikler karşılığı, söz konusu şirketlerce 
yapılan taahhütlerin ne kadarı yerine getirilmiştir? 

2. Korkut özal'ın ortağı bulunduğu Akabe İn
şaat Anonim Şirketine, İstanbul Dolapdere mevkiinde 
gökdelen yapımı için, ilgili belediyece ruhsat verilmiş 
midir? 

3. Akabe İnşaatın Suudî Arabistan'da bugüne 
kadar yürüttüğü faaliyetler nelerdir; bu faaliyetler 
karşılığında yurda ne kadar döviz sokulmuştur? 

4. Korkut Özal'ın, Bahattin Bayraktar ile ortak
lığı Özba Trans Nakliyat, Petro Trans ve Özba Pet
rol ve Kimya Sanayii Anonim Şirketi ile Irak petrol 
kuruluş olan SOMO arasındaki sözleşme ne tür mad
deler içermektedir? 

Değerli milletvekilleri, konu tüm boyutlarıyla dü
şünüldüğünde bu sorular ilk akla gelenleridir. Daha 
nice nice sorular geliyor insanın aklına. 

Dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşul
larda, bir hiçten hareketle, bu denli kısa sürede, böy
lesi görkemli bir zenginliğe ulaşan ve şeriatçı örgütler
le içli dışlı görünen bir kimsenin, Başbakanın kardeşi 
olması doğal olarak kamuoyunda kuşkuları da be
raberinde getirmekte; bu kuşkular, hükümet politi
kasında düğümlenmektedir. Söz konusu kişinin ANAP 
çevreleriyle çok sıkı işbirliği içinde olması, kuşkuları 
daha da yoğunlaştırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, her dönemde, iktidara yak
laşarak haksız kazanç ve çıkar sağlayanlar görülmüş
tür; ancak, yolsuzluk iddiaları bugüne kadar bu den
li yaygın olmamıştır ve olduğu zaman da, geçmiş dö
nemlerde - kısmen de olsa - bu tür iddiaların üzerine 
gidilmiş, aklanma ya da cezalandırma kapıları açıl
mıştır; bundan da en çok, demokrasimiz kazançlı çık
mıştır. 

Bugünkü söylenti ve iddiaların irdelenmemesi ve 
ortada bırakılması, en çok bizlere ve demokrasiye za
rar verecektir. Bu konularda, kamuoyunun bilgi edin
meye hakkı vardır. Kısa zamanda zenginleşen ve köşe
yi dönenlerin iktidarla ve irticaî çevrelerle ne tür ilişki
ler içinde bulunduğunu öğrenmek hepimizin hakkıdır. 
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Köşeyi dönme örnekleriyle iktidar ve hükümet üye
leri arasında ne tür ilişkiler vardır? Bu ilişkiler için
de ailevî bağların, siyasal bağların ve öteki bağların 
yeri ve rolü nelerdir? Hükümetin hangi karar ve uy
gulamaları, kimleri nasıl zengin etmiştir? Bu zengin
likler hangi amaçlar için kullanılıyor? 

Tüm bu sorunların yanıt bulması, gerçeklerin orta
ya çıkarılması - varsa- sorumluların, kim olursa ol
sun belirlenmesi için, kapsamlı bir Meclis araştırması 
zorunludur. 

En demokratik faaliyetlerimizden birisi olan böy
le bir Meclis araştırması önerimize tüm değerli üye
lerin «Evet» diyecekleri inancıyla, grubum ve şahsım 
adına hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor, say
gılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesiyle ilgili 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim geçerli 
vekâletleri var mı bakanların? Hepsi ellerini kaldır
mış... 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın Baş
kan, kabul edenleri 15 fazla saydık. 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sıhhatli olmadı 

Sayın Başkan. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bir daha sayılsın 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalkar itiraz 

ederse, tekrar oylarım. Büyük bir farkla, önerge red
dedilmiştir. 

Tekrar oyluyorum: Kabul edenler?.. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan açıklayın kaç kabul oyu var? 

BAŞKAN — Lütfen itimat edin efendim, burada 
iki tane Kâtip Üye var; söylüyorlar yazıyorum; Ka
nunlar Müdürlüğünün elemanları var. Lütfen efen
dim... (Gürültüler) 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, 101 

oy var mı? 
BAŞKAN^.— Lütfen konuyu sulandırmayalım 

efendim. 
(TEVFİK BİLAL (Hatay) — 101 ret var mı? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Lütfen açıklayın, 

}01 ret oyu var mı? 

BAŞKAN — Efendim, nazara alsak da almasak 
da fazladır. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — İlan etmek mecbu
riyetindesiniz. 

BAŞKAN — Efendim, sayıyoruz, alıyoruz. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Lütfen açıklayın, 101 

oy var mı? 
BAŞKAN — Rakam açıklanmaz efendim. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ne demek «açık

lanmaz» efendim? 
BAŞKAN — O zaman, Başkanlığa açık oylama 

önergesi verirsiniz, herkes görür. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Bunda açık oylama olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Olur efendim, bunda da olur efen

dim; verirseniz olur. 
2, — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edi
len işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin «Genel Gö
rüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön
görüşmeler» kısmına devam ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 13 
arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda 
mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edilen işlem
leri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi ile, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar 
ve 14 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit 
etmek ve mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır. 

İki önerge de, konuları itibariyle aynıdır. Genel 
Kurul uygun gördüğü takdirde bu önergelerin öngö-
rüşmelerini birlikte yapacağız. 

Her iki önergenin öngörüşmelerinin birlikte ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet?.. Burada/ 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bunlar oylanırken açık oylama isteyebilir 
miyiz?' 
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BAŞKAN — Efendim, onun münakaşası, yeri 
olursa cevabını veririz. Böyle bir münakaşa zemini 
açılmadığına göre, merakınızı tatmin etmek mecbu
riyetinde değilim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Zapta geçen sözünüze göre... 

BAŞKAN — Önergeleri ayrı ayrı okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanur 
nu ile teşkif olunan Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunun üst düzey yetkililerinden bazılarının, mev
cut kanun, tüzük ve yönetmeliklerin dışına çıkarak 
yasalar gereği suç teşkil edecek bazı icraatlarda bu
lunmaları ve bu icraatların basına uzun süredir inti
kal etmesine rağmen, anılan kurumun, adları, bu tür 
değerlendirmelere katılan ilgilileri - hakkında gerekli 
yasal işlemlerin yapılmayışı vê  bu konuda Hüküme
tin ilgili üyelerinin yetkilerini kullanarak yasalara uy
gun bir şekilde denetimde bulunmamaları sonucu, 
kamuoyunda ve vicdanlarda çok ciddî tereddütler 
ve olumsuz değerlendirmeler doğmuştur. 

TRT Genel Müdürünün Ankara Gaziosmanpaşa 
semti Arjantin Caddesi 6 numaralı apartmanın 8 nu
maralı dairesini kendisine Genel Müdür lojmanı ola
rak satın aldırdıktan sonra, burayı Kamu Konutları 
Kanununa göre çıkarılan Kamu Konutları Yönetme
liğinin 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırı ola
rak, 20 milyon lira ödetmek suretiyle tefriş etmesi 
son derece ilgi çekicidir* Öten yandan, 237 sayılı Ta
şıt Kanununa aykırı olarak 4 adet makam arabası 
kullanması, bu araçlardan 06 H 1484 plakalı aracın 
Etimesgut çevresinden bir trafik kazasına sebep ol
ması ve tamiri için kurum bütçesinden 1 milyon 740 
hin Türk Lirası harcama yapılması son derece ilgi 
çekicidir. Adı geçen kurumun birçok üst düzey yet
kilisi, 237 sayılı Yasaya aykırı bir şekilde, birden faz
la, hizmetlerinde resmî araç kullanmaktadırlar. 

Öte yandan, ikinci kanalın açılışı sırasında çeşitli 
yolsuzlukların yapıldığı, TRT Kurumu Bütçesinden, 
'bazı ayrıcalıklı kişi ve kuruluşlara ödemeler yapıl
dığı iddia edilmektedir. İkinci kanalın açılış deko
runun, 26,5 milyon liraya, paravan bir firmaya ihale 
edildiği, bu firmanın bu işi yaptıktan sonra kendi 
kendini kapattığı ve ilgili vergi dairesine, bir tek işçi 
çalıştırmadım diye beyanda bulunduğu ileri sürül
mektedir. Bu firmanın, 24 Eylül tarihinde kurulmuş 
olması ve gerekli faturayı İstanbul Televizyon Mü
dürlüğü adına kestikten sonra yapılan incelemeler, 
ihalenin tescil edilmemiş bir firmaya verildiğini gös

termektedir. İkinci kanalın açılışına katılan Ameri
kalı Şarkıcı Laure Brenigin'in özel bir sözleşme ile 
4 kişilik bir grup olarak gelmesine rağmen 6 kişilik 
uçak ve otel masraflarının TRT Kurumu tarafından 
karşılanması ve İkinci Kanal açılışı için 2 yabancı 
şarkıcıya 60 milyon liraya yakın para ödenmiş olması 
son derece ilgi çekicidir. 

Ayrıca, bir TRT görevlisinin usulsüz para harca
maya ilişkin, hakkında son derece ciddî iddiaların 
basında yer almış olmasına rağmen, bu konuda her
hangi bir işlem yapılmayışı son derece düşündürücü
dür. Bazı satın almalarda, suç teşkil edecek ödemeler 
yapıldığı, gene basınımızda yer almasına rağmen bu 
konuda da ciddî bir değerlendirme yapılmayışı son 
derece üzücü ve düşündürücüdür. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, TRT Genel Mü
dürlüğünün muhtelif kademelerdeki elemanlarının ve 
yetkililerinifrlsminin karıştığı savurgan ve hatta suç 
teşkil eden bir tarzda kurumun parası heba edilmek
te, bu işlemi- yapanlar hakkında da şu ana kadar her
hangi bir ciddî araştırma ve değerlendirme yapılma
maktadır. 

Konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde el'e 
alınmasında, var ise, suçluları hakkında gerekli ya
sal işlemlerin yapılmasında yarar görmekteyiz. 

•Bu nedenle, gerekli inceleme ve değerlendirmenin 
yapılabilmesi için, Anayasamızın 98 inci ve İçtüzü
ğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İki milletvekili arkadaşımız, bu 
önergeye iştirak ettiklerine dair bir önerge vermişler
dir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk ve arkadaş

ları tarafından verilen ve TRT'deki bazı usulsüzlük
lerin araştırılması için verilen Meclis araştırması açıl
masına dair önergeye iştirak ettiğimizi saygıyla arz 
ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu Feyzullah Yıldırır 
Hatay Gaziantep 

BAŞKAN — Diğer araştırma önergesini okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ülkenin en 

etken ve önemli iletişim aracıdır. 
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Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısındaki olumsuz 
değişikliklerde TRT'nin taraflı ve amaçlı yayınlarının 
etkili olduğu gözlenmektedir. 

Kurumun kendi yapısı ve hukuk ilkelerine aykırı 
icraatının ve en önemli devlet kuruluşu olan TRT'nin 
tarafsız, ülkemiz ve insanlarımızın kalkınmasında' ala
cağı görevi tam olarak açıklamak, aksaklıkları gider
mek amacı ile Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddelerine göre bir Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

iDurmuş Fikri Sağlar 
îçel 

ve arkadaşları 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, ülkemiz
de, kendi alanında yayın tekelidir. Ayrıca, devlet 

.'bütçesinden finansmanı sağlanan bir kamu kuruluşu
dur. 

TRT yayınları kitlelerin eğitiminde, kamuoyu oluş
turmada ve kitle iletişiminde haber, kültür ve sanat 
programlarıyla mutlak egemenliğe sahiptir. 

Bu niteliğiyle, halkımızın gözü kulağı olduğu gi
bi toplumumuzun yarınlarını etkileyen ve belirleyen 
bir araçtır. 

TRT'nin tarafsızlığım yitirmesi ya da kötüye kul
lanılması, toplumda onarılmaz yaralar açar. Dola
yısıyla, TRT'yi ulusumuzun malı, hepimizin kurumu 
olarak geliştirmemiz gerekmektedir. 

TRT'nin iç işleyişindeki sakatlıklar ve görevini 
yerine getirmek üzere yaptığı uygulamalardaki yanlış
lıklar ve yayınlarının nitelikleri incelenmeli ve araş
tırılmalıdır. 

Kurumun, genel müdüründen başlayarak, yöneti
minde ne tür aksaklıklar olduğunun açıklığa kavuş
turulması, gerek personel rejimi ve personelin kul
lanım biçimi, gerekse yayınların hazırlanmasında kul
lanılan yöntemler, ayrı ayrı ele alınmalıdır. Günler
dir, kamuoyunda, genel müdürün, devlet parasını, ge
reksiz ve usulsüz biçimde, kendi kişisel çıkarları için 
kullandığı iddiası yer almaktadır, tartışılmaktadır. Bu 
iddialara yakın, arkadaşlarına çıkar sağladığı iddia
ları eklenmektedir. 

Halkımızın deyimiyle, balık baştan kokar; eğer 
TRT Genel Müdürü hakkında basında yer alan ve 
bugüne kadar yalanlanmayan iddialar doğruysa, bu 
büyük ve etkili kurumumuzda çok ağır hastalıklar 
var demektir. TBMM, asıl görevlerinden biri olarak, 
bu konuya ivedilikle eğilmelidir. 

TRT'nin, doğrudan ya da sözleşmeli olarak ilişki 
kurduğu personel konusu da ayrıntılı biçimde ele 

alınmalıdır, öncelikle, TRT'ye personel alımında 
yanlı davranıldığı konusu incelenmelidir. Sonra da 
TRT personelinin görevlendirilmesinde ve iç atama
larda da yine yanlılık, ya da belli bir görüşe sahip 
olanların ödüllendirilmesi ne ölçüde geçerlidir? 

TRT, yayınları için gerekli hizmetleri, yine «usul
süz» ve yüksek miktarlara varan ödemelerle yaptır
maktadır iddiası önemli bir tartışma konusudur. TRT 
üst yönetiminde çalışanların ya da yakınlarının, pa
ravan şirketler kurarak, Kuruma hizmet verdikleri ve 
karşılığında büyük paralar aldıkları yolundaki iddia
lar araştırılmalıdır. 

Özetle, TRT, iç yapısı ve işleyişi bakımından, 
baştan sona ele alınmalı ve incelenmelidir. Halkımı
zın, bizden gerçek beklentisi budur. 

İkinci, fakat kesinlikle ikincil olmayan bir nokta 
da, TRT'nin yayınlarının niteliğidir. TRT, üzüntüyle 
belirtelim ki, Anavatan Partisinin ve onun destekçi
lerinin ağzı gibi davranmakta, yayınlarını bu temele 
oturtmaktadır. Bu çok sakıncalı ve yıkıcı bir tutum
dur. TRT'nin haber ve kamuoyu oluşturma program
ları tek tek incelenmeli, bunların ne ölçüde yanlı ol
duğu açıklık kazanmalıdır. 

TRT'nin yayın politikası çerçevesinde, ek olarak, 
Ayın Konusu, Ekonomi Dünyası, Bir Soru Bir Ko
nuk ve Kamuoyu gibi belgesellerin, ne ölçüde taraf
sız olduğu ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Bu belge
seller, ya hükümetin propaganda aracı yapılmakta ya 
da toplumun yalnız bir kesiminin görüşlerine yer ve
rerek, yanlı davranışın örneklerini vermektedir. 

TRT'nin, müzik ve eğlence programlarında da 
yanlı davrandığı, gerek sanatçı seçiminde, gerekse 
konu seçiminde aksaklıklar olduğu iddiaları incelen
melidir. 

Ek olarak, TRT haber programları da kendi için
de yanlı ve tutarsızdır. Örneğin; Paris ya da Şanh-
hay'daki öğrenci eylemlerine yer verilirken, YÖK'e 
karşı yürüyüş yapan bizim öğrencilerimiz, bunların 
şikâyetleri ve sorunları daha da ötede, açlık grevleri, 
TRT'de hiç yer almamaktadır. Bunun gibi, Yunanis
tan ya da İtalya'daki grevlere geniş yer verilirken, üç 
aydan fazla süren NETAŞ işyerindeki grev, TRT'ye 
göre haber sayılmamaktadır. 

Sonuç olarak, TRT gibi önemli ve etkili bir kamu 
kuruluşu, her yönüyle ayrıntılı biçimde incelenmeye 
alınmalı, Meclis araştırmasına konu olmalıdır. 

BAŞKAN — önergeleri okutmuş bulunuyorum. 
Söz sırası sayın hükümette; buyurun Sayın Ba

kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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AYİHAN FIRAT (Malatya) — öbür konuşma 
sıralarını da söyleyebilir misiniz Sayın Başkan? 

'BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yılmaz İhsan Hastürk, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Ayhan Fırat konuşacak
lardır. Diğer parti grupları adına henüz bir talep gel
memiştir. 

Sayın IBakan; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

{Gaziantep) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; TRT konusunda verilen ve bilahara birleş
tirilen araştırma önergeleri hakkında hükümet adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce, kıymetli millet
vekillerine saygılar sunuyorum. 

İMühterem milletvekilleri, evvela, üzerinde görüş
meler yaptığımız önergeleri büyük bir dikkatle ince
lediğimizi ifade etmek istiyorum, önergelerdeki iddia
ları iki grupta toplamak mümkündür. Birincisi, TRT' 
nin tarafsızlığının ihlal edildiği iddiası; ikincisi, TRT' 
de bazı yolsuzlukların olduğu iddiası. İddiaları bu sı
ra dahilinde cevaplandıracağız. 

Önergelerde belirtilen bazı görüşler var ki, ister 
muhalefette, ister iktidarda olalım, bunlara katılma
mak mümkün değildir. Önce, bizim de benimsediği
miz bazı hususlara işaret etmek istiyorum. 

Radyo ve 'özellikle televizyon yayınlarının, kamu
oyu oluşturmada büyük tesirleri vardır. Yine, öner
gelerde işaret edildiği gibi, TRT'nin, haberleriyle kül
tür, eğitim, sanat, eğlence, spor ve bilgi veren diğer 
programlarıyla kitle haberleşmesinde mutlak bir ha
kimiyete sahip olduğu da tartışılmaz bir gerçektir. 
TRT'yi, hepimizin, kurum olarak geliştirmemiz ge
rektiği, bu kurumun tarafsızlığını kaybetmesi veya 
kötüye kullanılmasının toplumda büyük yaralar aça
cağı düşüncesini de paylaşıyoruz. Bu hususlara hü
kümet olarak bizim de ilave edeceğimiz başka görüş
ler de bulunmaktadır. Şimdi, hem önerge sahibi ar
kadaşlarımızın, hem de sayın milletvekillerinin tama
mının benimseyebileceklerini ümit ettiğimiz bu dü
şüncelerimizi sunuyorum : • 

Kimsenin unutmaması gereken çok önemli bir 
nokta, TRT'nin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 
'her bakımdan bağlı olmak zorunda bulunduğudur. 
Bu mecburiyet, TRT'yi, Anayasa ile getirilen siste
min tamamını ve bütün Anayasa organlarını, (başta 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasî partiler ol
mak üzere) savunmak ve onların yanında yer almak 
durumunda bırakır. Çünkü, TRT'nin, yanında ve 
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emrinde olduğu çok partili demokratik rejimde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve siyasî partiler, belli baş
lı kan damarları gibidirler. Bu müesseseler olmadan 
demokratik rejimden de söz edilemez. Bu kurumla
rın varlığı ve sağlamlığı oranında demokrasi de var 
ola'bilir. Demokratik sistemin işlerliği açısından, TRT, 
parlamento ve siyasî partilerle millet arasında köprü 
olmakla mükelleftir. Kurum, bu organlara karşı il
gisiz kalamaz. Açıktır ki, yüce Mecliste ve siyasî 
partilerde olup biteni, Meclisin ve siyasî partilerin 
çalışmalarını aksettirmeyen bir kitle haberleşme va
sıtası, kamuoyunu oluşturmaya yardımcılık görevini 
de yapamaz. Bunlar, bizim, hükümet olarak benim
sediğimiz görüşlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında meydana gelen her olay, TRT 
tarafından titizlkile takip edilip yayınlanmaktadır. 
Komisyonların ve Genel Kurulun çalışmaları yanın
da, siyasî partilerin grup toplantıları ve grup sözcü
lerinin Meclis gündemindeki konularla ilgili açıkla
maları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her toplan
tı gününde, TRT'nin mikrofon ve ekranlarına geti
rilmektedir. Meclisin çalışmaları hakkındaki haberler, 
haber 'bültenleri içinde, tam bir tarafsızlıkla sunul
maktadır. Son zamanlarda bu haberlerin daha da ilgi 
çekici bir duruma getirilmesi maksadıyla, gerek ha
zırlanış, gerekse sunuluşunda değişiklikler yapılmıştır. 
Bu arada, burada, özellikle bütçe görüşmeleriyle il
gili yayınlarda da bu yıl yeni bir tarzda, kürsüde dile 
getirilen görüşlerin, televizyonda, özel programlar ha
linde sunulduğunu hatırlatmak gerekir. 

Meclisten yapılan bu yayınların ilgi ve takdirle 
karşılandığını biliyoruz. TRT, yalnız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden yaptığı bu yayınlarla yetinmemiş, 
değişik partilere mensup sayın milletvekillerinin Mec
lisi temsilen katıldıkları milletlerarası forumlarda da, 
onları özel ekiplerle takip ederek yayınlar yapmıştır. 
özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisin
den yapılan haber yayınları, bu yayınlara misal ola
rak gösterilebilir. 

Türkiye Büytüik Millet Meclisimde grubu bulunan 
siyalsî paırftilerilmİKİln Meclüs içimdeki faaliyetleri bu 
şekilde, akisetitirilirlken, partilerin Meclis çatısı dışın
daki çalnşımalarınııni değerlemd ir i İlmesinde de, ayını tu
tumun muhafaza edildiği görülmektedir. Bu cümle
den olarak, muhalefet partilerinim -özellikle sayın 
genel başkanlarıımın- her zemindeki faaliyetlerinin 
TRT tarafımdan takip edilmekte ve duyurulmakta 
olduğu da bir gerçektir. Kurumun, genişleyen teknik 
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imkânlarına paralel olarak, siyasî partilerin sayan ge
nel başkanlarınım takip şeklinin gittikçe modern bilr 
üslup kazanmakta olduğu da görülmektedir. Mese
la; muhalefet partilerinim sayın genel başkanlarının 
yurt içindeki gezileri, katıldıkları toplantıları, özel 
ekiplerle takip edilerek, artık, günü gününe, görüntü
leri ve çoğunlukla sesleriyle birlikte ekrana getirile
bilmektedir. Haifctja, muhalefet partilerinin sayın ge
nel başkanlarının yurt dışıındaki temaslarının da aynı 
şekilde değerlendirilmekte olduğu müşahade edil
mektedir. Anaımulhalefet Partisi Sayın Genel Başka
nının, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi 
Sosyalist Grubundaki temaslarıyla ilgili yayınları, bu 
(fcuıtuıma miısıal olarak gösterilebilir, 

ISayın milletvekilleri, hepimizce kalbulü gereken 
fbir başka husus da, TRT'nin, iktidar ve muhalefet 
partileriyle ilgili yayınlarına, haJber değeri ölçüsünde 
yaklaşmak mecburiyetinde olduğudur. Haber değe
rinin tokdiir'i konusundaki görüş ayrılıkları, TRT'nin 
tarafsız ve objektif olmadığı şeklinde yorumlanamaz. 
Bir konuşmamın niçin halber olmadığı veya neden 
daha geniş verilmediği şeklindeki tenkitler, daima 
olagelmiştir, bundan sonra da olacaktır. 

(Bununla beraber, özellikle son yıllarda ve son 
ara seçim döneminde, gerek siyasî partilerden, ge
rekse başka mercilerden, tarafsızlık konusunda TRT' 
ye tevcih edilmiş ve adlî merciler tarafından dikkate 
alınmış ciddî bir itirazın vuku bulmayışı, dikkatten 
uzak tutulmamalıdır. TRT'nih, siyasî partilerin en 
az yakındığı, basının siyasî konular ve tarafsızlık ko
nusundaki tenkitlerini en aza indirdiği bir dönemi 
yaşamakta olduğunu kolaylıkla ve rejim adına mem
nuniyetle ifade edebiliriz. 

Burada, hükümet ve muhalefet olarak kolaylıkla 
birleşelbileceğilmiz bir başka özellik de, TRT'nin yü
ce Mıeclisi ve demokratik rejimin vazgeçilmez unsur
ları olan siyasî partileri yıpratıcı değil, yüceltici bir 
tutum içinde olduğudur. 

TRT'nin, bu organlarla ilgili yayınlarında, ola
yın veya mesajın özünü dikkate aldığı gözden uzak 
tütullmamaliıdıır. Haberlerde, siyasî partiler arasında
ki çekişmeleri artıracak, kavga ortamı meydana geti
recek ve besleyecek mahiyetteki teferruatla ilgilenll-
memıelfctedir. 

Esasen, siyasî partilerle ilgili yayınlarda, başka
larını cevap vermek zorunda bırakacak beyanlara 
yer vermemek prensibi kanun emridir. Bu bakım
dan, TRT, özel niteliği olan bazı olaylardaki tutu
mu dolayısıyla eleştirilirken, bu eleştirilerin değer

lendirilmesinde kanunun bu hükmünün gözden uzak 
tultulimaması gerekmefctedi r. 

ıRaımuoyunun gözleri önünde yapıla gelen yayın
ları müişahade ederek ifade edebileceğimiz bu husus
lardan sonra, rahatlıkla söylenebilir ki, TRT, Tür
kiye Oumhuriyeti Anayasasına özü ve sözüyle bağ
lıdır ve TRT bu Anayasayla müesses çok partili de
mokratik rejimin emrindedir. TRT, bu görevini, özel 
kanununda kendisine verilen ilke ve esaslar çerçe
vesinde tam bir dürütslük ve tarafsızlıkla yapma gay
reti içindedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de önergelerde yer 
alan ve hükümet olarak hiçbir şekilde doğru bulma-
diiğımız bazı iddialar üzerinde duracağım : TRT'nin, 
Anavatan Partisinin ve onun destdkçilerihin ağzı gibi 
davrandığı, yayınlarını bu temele oturttuğu; bazı 
'belgesellerinde -ki, hu tabir -yanlış kullanılmıştır-
Mküimötin propagandasının yapıldığı, toplumun yal
nız bir kesiminin görüşlerine yer verildiği şeklindeki 
iddialar. 

' 'Muhalefet partileri şundan emin olsunlar ki, hü
kümetin, TRT yayınları üzerinde, tahdit edici veya 
yönlendirici hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. 
Mulhalefet aksi inançta ise, TRT'nin, muhalefet par
tileriyle ilgili uygulamaları yüızünd'en hükümete te
şekkür etmelidir. Çünkü, önergelerin mantığına gö
re, acaba TRT, hükümetin propagandasını yaptığı 
ve onun emriyle hareket ettiği için mi, mesela Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin peş peşe düzenleyegel-
diğiı bölge toplantılarını ve bu toplantılar ardından, 
»ertesi gün, basın toplantılarında tekrarladığı) görüşle
ri dakikalarca ekrana getirmektedir; bir başka'mu
halefet partisinin olağan küçük kongresini de hükü
met istediği için mi dakikalarca ekranda göstermek
tedir? Herhalde, biz emrettiğimiz için, siyasî parti
lerim sayın genel başkanlarının haftada üç •dört gün, 
genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri ve grup 
yöneticilerinin her gün ekranda görünmeleri sağlan-
ımakCadır. 

MEHMET ONUR (Kahraimanmaraş) — Esas 
(propagandayı onlar yapıyor. 

ÖDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Hepimizce bilinir ki, bütün bunlar, 
TRT'nin kendi takdiri içindeki uygulamalardır. Bu 
uygulamalardan şikâyetçi olanlar varsa ve haklı ol
duklarına geırçekıten inanıyorlarsa, demokratik rejim 
içinde, hukuk devleti içinde, başvurabilecekleri yer
ler ve merciler vardır ve nitekito başvurmuşlardır 
da... Bu iddialatnn araştırılmasının, önce tarafsız 
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yangı organlarınca yapılmasının gerekeceğini hepi-
<miz kalbul et}mek zorundayız. Nitekim, bir siyasî par
ti, bu yolida bir iddia ile adlî mercilere başvurmuş
tur. Bunun sonulcunu beklemeksizin böyle bıir öner
ge vertmek, verenlerin, -eğer yangıya saygı duyduk
larımı fara edersiek- iddia ettikleri şeylere inanmadık
tanım gösterir. Bu haltalı tutumun son misali, haklı ol
duğuna inaıtiimadığıımız İddiaları bugün bu kürsüye 
getirmiş oHmamızdır. Bu üslubunuz, hepimizin, kurum 
olarak daha da geliştirmemiz gereken TRT'yi maa
lesef yıpraltmaktan başka bir netice vermemektedir. 

Sayım milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde, 
hükümetimiz dönemimde TRT konusunda yapılan 
önemli hamleleri vte gerçekten bir reform mahiyetin
deki gelişmeleri kısaca özetletmek istiyorum. 

lömce, radyo konusunda yapılanlardan bahsede
yim : TRT-,1 ve TRT-2'nin toplam gücü, 1984 yılı 
(başında 4 570 kilövaft iken, şu anda 6 860 kilovata 
çıikarılmışjtıtr. Birkaç ay içinde ise 8 060 kilovata çı
karılarak, ikiye katlanmış olacaktır. 

(1984 başında FM verici sayısı 27 iken, halen, üç 
ımiısli artış göstererek, 83 "e çıkmıştır ve bu yılın yaz 
aylaırmıda da 101 'e çıkarak, dört misli artmış olacak
ıdır. 

Bu sene, mevcult radyo programlarına ilave ola
rak TRT-4 programı devreye girecektir. 

Ayrıca, yiime bu sene, turistik makisatlı bir sahil 
radyosu hizmete konulacaktır. 

Diğer taraftan, biizilm başlattığımız, Türkiye'nin 
sesi'mi güçlendirme çaılışmaları devam ediyor. Proje 
bittiği zaman, Türkiye'nin Sesi, dünyanın her tara
fında dinlene'bİlir hale gelecektir. 

Bundan başka, bültüin radyo prodüikjsiyon merkez
leri stereo kayıt ve yayın yapabilecek hale gelmek
te, büMn stüdyo teçhizatı da baştan aşağı yenilen^ 
mektediır. ' 

Televizyondaki gelişmeler ise, daha da büyük bir 
hamleyi ve reformu akseKltirtmekbedir. Şöyle ki : Da
ha önce siiyah - beyaz yayın yapan ve sadece bazı 
programlairda renkli denemesinde bulunan televizyo-
numuz, 1 Temmuz 1984'de tam renkli programa 
geçirilmişltir. 

Televizyon 2 nci programı; yani ikinci Kanal 6 
(Ekim 1986 tarihlinde yayına sökulmuşttur. 

1983 yılı somunda 31 saat olan yayın süresi, 1986' 
da, üıçlbuçuk sene içinde, toplam 100 saate çıkarıla
rak, üç mislinden fazla artırılmıştır. 
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1983'de toplam 1 199 saat olan yerli yayına mu-
kabil, 19861da yerli yayın saati, iki katı artırılarak 
2 2010 saate çıkarıllmışttır. 

IStüjdyo içi ve dışı bütün çekim ve yapım teçhiza
tı hem miktar olarak artırılmış, hem de modernize 
edilımüşltir. 

Diğer taraftan, mevcult stüdyolar yenilenirken, ye
ni ve büyük stüdyolar yapıllmalktadır. Ayrıca TRT 
Şiltesi Projesi de başlatılmıştır. 

TV-l'in ana Verici sayısı 36'ya çıkarılarak, bu 
yıl, yayın şebekesi tamamlanmaktadır. 

TV-2 için, halen 4 ana verici ve 5 yardımcı ve
rici kurulmuştur. Bu program için, ayrıca 29 ana 
vericinin ihalesi bitirilmiştir. 

Şurasını önemle belirtmek isterim ki, bütün Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi Ağustos 1987'de ikinci 
programı seyredebilecektir. 

Ayrıca, televizyon aktarıcı sayısı 158 iken ve bu 
miktara ancak onibeş yıllık bir müddet zarfında (te
levizyonun kurulduğundan itibaren onibeş yıllık biir 
müddet zarfında) ulaşıla'bilımi şiken, üç yıllık, hükü-
melljimiz döneminde aktarıcı sayısı halen, 277 adetlik 
artışla 435 le çıkarılmıştır. Bu yıl sonunda ise dört 
misli artış göstererek 600'e yükselecek. Halen, tele
vizyonun hem birinci, ham ikinci prıogramlariı. Tür
kiye üzerimde uyduya çıkıp indbilmektedir. Muş'ta, 
ilk uydu alıcı yer istasyonu kurulmuştur ve halen 
deneme yayınları yapılmaktadır. 

1988 yılında, yani gelecek yıl TV-3'e, (televizyon 
üçüncü programına) başlayabileceğiz. Projelendirme 
çalışmaları halen deVam etmektedir. 

Hulasa edilirse; hükümetimiz döneminde, radyo 
yayın kapasitesi iki mislinden fazla artırılmış, temel 
projeler ele alınarak sonuçlandırılmaya başlanmış, si
yah - beyaz televizyondan renkli televizyona geçil
miş, tek televizyon programımdan iki programa çıkıl
mış ve daha fazla sayıda programların hazırlıkları 
yapılmış, televiızyon yayın saatleri ve yayın kalitesi, 
Önceki dönemle kıyaslanmayacak nispette artırılmış
tır. 

Eğer TRT konusunda bir şey söylenecekse, sade
ce bazı ufak tefek noksanlıklarım ve hataların değil, 
bü inkâr edilemeyecek gelişme ve hamlenin de ifa
de edilmesini beklemek hakkımızdır. 

'Muhterem milletvekilleri, şimdi de önergelerdeki, 
TRT'de yolsuzluk yapıldığı yolundaki iddiaların ce
vaplandırılmasına geçiyorum. 
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26 Ekim 1986 tarihli ve İstanbul'da münteşir bir 
gazetenin ileri sürdüğü bazı iddialar üzeriine, TRT 
Genel Müdürlüğünce -kendi teftiş kurulları marife
tiyle- tahkikat yaptırılmış ve alltı madde halinde sı
ralananı iddiaların hiçbiri sübuta ermemiısjfci'r. Buna 
rağmen, müfettişlerce, denetim görevini: gereği gibi 
yapmadığı kanaatine müsteniden, bir ilgiliye* disiplin 
cezaisi verilmiştir. 

IBuından ayrı olarak, gazetenin bu yayınındaki id
diaları suç duyunüsu olarak kabul eden Ankara Cum
huriyet Savcılığı, tahkikat acımış ve müfettişler tara
fımdan tanzim edilen tahkikat dosyası da, talebi üze
rine, savcılığa gönderiLmu'ştir. Bu tahkikat halen de
vam etmektedir. 

(Bunun dışında, bir başka gazetede, seri halinde, 
açıkladığım şekilde idarî tahkikatı yapılmış ve sav
cılıkça tahkikatı yapılmakta olan iddiaları da içine 
'alan yeni iddialar ortaya atılmıştır. Halen üzerinde 
ktonuştuğuımuz önergelerdeki iddiaların -esas itiba
riyle- dayanağı da bunlardır. 

TRT Genel Müdürü, basında yer alan bu iddia
ların incelenmesi için, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 57 nci maddesi ile, bizzat Sa
yın Başibakanivekıiline müracaat etmiştir. Sayın Baş-
IbakanMekili, 57 nci maddedeki yetkisine istinaden, id
dia olunan müşahhas olayların incelenmesini Başba
kanlık Yiüiklsök Denetleme Kurulu Başkanlığından is
temiş olup, bu inceleme de halen devam etmektedir. 
'Malumlarınız olduğu üzere, TRT Kurumunun yıllık 
denetimleri, devamlı olarak, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunca yapılmakta olup, neticeleri 
yüce Meclise arz edillmektedir. Belirttiğim gibi, tah
kikatlar devam ettiği için yolsuzluk iddialarının te
ferruatlına şimdilik girmek istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yapılan bir yolsuzluk var
sa, bunun üzerine tereddütsüz gidileceğinden hiç kim
senin şüphesi olmamalıdır. Ancak, peşin hükümler
le, kişileri ve müesseseleri, hele TRT gibi bir kuru
mu yıpranmaya da kimsenin halklkı yoktur. Bu öner
geler bir bakıma, -beni hoş görsünler- muhalefetin 
yeni metodunun, Meclis araştırması modasının ta
lihsiz bir neiticasiidir. Bu sebeplerle Verilen önergele
rin reddi gerektiği kanaati ile hepinize saygılar sunu
yorum. (İANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Bakan, 

her şeyi siz mi doğru biliyorsunuz?. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gruibu adına, Sa

yın Yılmaz İhsan Hastürk; buyurun efendim,- (DYP 
sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz, konuşmama baş
lamadan evvel elimdeki dosyaların dağıtılmasını ri
ca ediyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Hastfork, siz oraya bırakın, 
dağıtırlar. 

(DYP GRUBU ADINA YIUMAZ İHSAN HAS
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bu dosyaların içinde, Meclis araştaımamıza 
konu olanı akçah işlerle ilgili, temin edebildiğimiz 
(belgelerin foltökop'ileri vardır. Şayet, yüce heyetiniz, 
biraz slonra hu konu üzerinde yaptığımız değeriendir-
ımelere katılır ve Meclis araştırmasına gerek duyulur
sa, elbette ki daha fazla belge temin edilmesi müm
kündür. 

Yüce heyetinizin bildiği gibi, Meclisi araştırması, 
yalnızca belirli konuda bilgi edinilmek için yapılan 
bir denetim çalışjmaısıdır ve milletvekilleri, bu dene
tim işine, belge temin ederek katılmazlar. Bu belge
ler, Meclis araştırmasına karar verildikten sonra ku
rulacak komisyon marifetiyle temin edilir; ama böy
le bir işleme başlamadan evvel, bulabildiğimiz im
kânlarla ve şu anda açıklatmamızda fazla sakınca ol
mayan ve özellikle temin eititiğimız kaynaktan dola
yı, o kaypaktaki kamu kuruluşunda çalışanların be
lirli odaklarca rahatsız edilmelerine sebebiyet verme
yecek belgeleri sunuyoruz. Ancak, bir Meclis araş
tırmasına karar verilirse, elbet o belgeler de temin 
edilir. 

Sayın Devlet Bakanımız, 2954 sayılı Yasayı bu
rada hatırlattılar. Ancak, geçtiğimiz hafta yaşadığı
mız bir konuyu da burada açıklamakta yarar görü
yorum. Sayın Devlet Bakanının da bildiği gibi, TRT, 
cevap hakkı doğurmayacak ve belirli kişilere isnat
larda bulunmayacak yayınları yapmak zorundadır. 
'Bu açık ilkeye rağmen, Sayın Hasan Celâl Güzel'in, 
sesi ve görıünitiüisüyle ve Anayasaya ters düşeni, Tür
kiye Büyük Millet Meciilsini bir nevi dışlayan beya
nına, yapltığıimız müracaatla cevap hakkı doğmuş ve 
Sayın Hasan Celâl Güzel'in de o beyanları askıda 
kalmıştır. Şayet Sayın Bakan bu gereği burada açık
lamamış olsalar idi, böyle bir hatırlatma yapmaya-
çaktım. Eğer, TRT'nin yasaya uymadığının, yasalar
da kendisine verilen hedeflerin dışında yayınlar yap-
»tığıpın iddiaları var ise, böyle olayları yaratanlardan 
bir tanesi, böyle olayları gündeme getirenlerden bir 
tanesi de, Sayın Hasan Celâl Güzeledir; açıklamakta 
yarar görüyorum. 
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Öte yandan, Sayın Güzel, belirli günlerde iki ve- I 
ya üç defa habere gelmektedir. Yafıi, halkıımız Sa-
yın Güzel'i, güzel çehresiyle iki veya üç defa dinle-
(mek, seyretmek bahtına kavuşmakttadiır. Acaba, bu 
Ibir haber içinde iki veya üç defa verilişin haber de
ğeri ile, diğer çalışmalardaki ha'bier değerinin tartı- I 
sınida kullanılan terazi nasıl bir ter azildir ki, 2954lteki I 
hükümlere uymaktadır? 

Simidi, gene önemli gördüğüm, ama üzerinde dur- I 
mayı konuşmamdan evvel düşünmediğim bazı hu- « 
susları da değerlendirmek istiyorum. Sayın Devlet I 
{Bakamımız «Ufak tefek noksanlıklar ve hatalar» şek
linde bir tanımlamada bulundular. Bir yönetimle il
gili olarak uzun süredir ortaya konan, basında yer 
alan, belgelendirilen akçalı işler var ise, bu işler ufak I 
Mek hata, asla değildir. 

Gene bir konu üzerinde durmak istiyorum : Sa
yın Bakanınızdan bugün öğrendiğimize göre, Anka
ra Cumhuriyet Savcılığı bu konuya el koymuş, el 
koymaya değer görmüş; Sayın Genel Müdür de, 2954 
sayılı Yasanın açık hükmü gereğince, Başbakanlık 
makamımdan, denetleme isteminde bulunmuş... Bütün 
bunlar fevkalade güzel, iyi ve doğru yaklaşıımlar. An- j 
cak, olaylar bu kadar ortaya çıkmasına ve olaylar I 
üzerinde çok ciddî değerlendirmeler yapılmasına rağ
men, Sayın Toskay, hazırlanan ve hazırlanmasında 
özel bir metidt uygulandığı da ileri sürüleni müfettiş I 
raporlarının gereğini niye yapmamıştır? 

Hakkında çok ciddî akçalı isnatlar bulunan bir 
TRT görevlisini görevinde tutarak, en azından, gö- ) 
revleridirilen müfettişlerin teftiş yaptıkları süreye 
münhasır olmak üzere görevinden almayı veya tef
tişte usul olan, teftişe ıtaibi kişinin, yetkilinin görev 
yerinin veya görevinin değiştirilmesi gibi, idarî haya- I 
ıtımızda sıkça rastlanan ve son derece doğru olan bir I 
yaklaşımın içinde niçin büiunımamışftır? Bu, elbette I 
son derece düşündürücüdür. I 

[Sayın milletvekilleri, parlamentomuzda, birçok 
defalar, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çı- I 
kan ciddî suiistimaller ele alınmış, zamanı zaman da I 
Meclis araştırması kararı alınarak, sorumlular hak- I 
kında yasal işlemler yapılimışlttr. Ancak, hiçbir dö- I 
nemde böylesine açık, böylesine sorumsuz, böylesi- I 
ne kılıflı ve böylesine kamuoyunda tartışılmış bir kö- I 
nu .parlamentoya sunuknamıştır. Akçalı açmazlar, sa- I 
ğır sultan tarafından dahi duyulmuş olmasına rağ- I 
men, bu konuda işlem yapacak kurumlar ve yetkili
ler sessiz kalarak, yeni değerlendirmelere sebep ol- I 
maktadırlar. | 

Kim kimi ne kadar ve niçin kollamaktadır? Tü
yü bitmemiş yetimin hakkını kim kime, niçin peşkeş 
çekmektedir ve bu kurumda yönetim çevresinde teş
kil olunan" bir kadronun kâselis olduklarına dair id
dianın geçerliliği ancak bu Meclis araştırması öner
gemizin kabulü ite mümkün olacaktır. 

İddialar belgelere dayalı olup, uzun süreli yayın
larla kamuoyu önüne getirilmiş; ancak, bu iddiaların 
dioğru olmadığı yönünde, ilgili makamlarca, doyu
rucu ve ciddî bir beyan da kamuoyuna intikal etti-
rilmemişitir. Blu konuda ilk beyan, az evvel' Sayın Ba
kanın bu kürsüde yaptığı değerlendirmtedir. Bu iti
barla, yüce heyetinizin, TRT ile ilgili bu değerlendir
melerin doğruiuğu ve varsa suçlularının ortaya çı
karılmasını sağlayacak ıbir yaklaşanda bulunarak, 
Anayasamızda yer alan ve yajsama organına tevdi 
olunan denetini erkini kullanmada tam bir duyarlılık 
içinde olacağına inanıyoruz. 

Doğru Yol Partisi, olayların, devri sabık döne
minde değil, zamanında ve kamuoyuna intikal ettiği 
an araşıtırılmasından yanadır. İşte, bu önerge de böy
le bir anlayışla veriltoiştir. Burada, yüce heyetinize 
partim adına bildirmek isterim ki, TRT'nin yakası, 
Doğru Yol tarafımdan asla bırakılmayacaktır. TRT' 
nin akçalı ve açmazlı işlerinin tümünü takip edece
ğiz. 

MEHMET DEUCBOĞLU (Adıyaman) — Kaç 
©ündür Doğru Yolcusun?.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Günbegün kamuioyu önünde tartışacağız. İnanıyoruz 
ki, namuslu bir yönetim, denetimden şikâyet etmez 
vte denetimi herkesten evvel namuslu yönetimler is
ter. Bu nedenle, gerek iktidar partisini ve gerekse 
TRT'nin üst yönetiminin, bu araşltırmanın açılması 
yönünlde gayret göstereceğine inanıyoruz. 

(Sayım milletvekilleri, şimdi, basında da yer alan, 
TRT'nin akçalı açmazlarını sizlere burada kısaca ha
tırlatmak işitiyorum : 

TRT Genel Müdürü Toskay, basında yer alan, 
Arjantin Caddesi 6 numaralı a'partmanm üçüncü ka
tındaki 8 numaralı daireyi, 70 milyon lira ödeterek 
kendisine lojman yapmak üzere satın aldırtmıştır. Bu 
daireyi 20 milyon ödeterek tefriş ettirmiştir. Paranın 
Ihepsi de devlet kesesinden pes/in ödenmiştir. Kim ne 
alırsa alsın, helal olsun diyemeyiz. Hiçbir kurum, 
hiçlbir yöneticinin çÜıfitliği değildir. 2954 sayılı Yasa
nın 55 No. lu «Mesken yapımı ve kiralama» baş
lıklı maddesinde aynen şöyle denmektedir : «Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline kira 
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karşılığında lojman olarak tahsis edilmek üzere ya
tınım programları dahilimde mesken yapttırmaya ve 
satın almaya, kalkınmada öncelikli yörelerde Maliye 
Bakanlığının uygun görüşlü üzerine mesken kiralama
ya yetkilidir.» Buraya kadar hepsi tamam. 

IŞimdi soruyoruz : Mayıs l'98l6lda satın alınan bu 
lojman yatırımı programında var mı idi ve yatırım 
programında lojman alımı için ne kadar miktar ay
rılmıştı ve kıstas ne idi? 

öte yandan, Kamu Konutları Kanununa göre çı
karılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 27 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında «Demirbaş eşya ve mef
ruşatın nefer olacağı kuruluşların en yükisek karar 
organınca belirlenir» denilımesıine rağmen, genel mü
dür, yönetim kurulunda nasıl bir karar almış ve pe
şin 20 miliyonu nasıl harcateııştır? Bu konuda en do
yurucu cevabı, eğer ..bir Meclis araştırması açılırsa, 
kurutacak soruşturma heyeti bulabilecektir. Bu eş
yaların alım 'tarihi ile yönetim kurulundan alınan no-
tervari onayım tarihindeki farklılıklar da son derece 
dikkat çekicidir. 

TRT'ıde sözleşmeli olarak çalışan ve büyük bir 
çoğunluğu iktisat fakültesi öğretim üyeleri olan bazı 
personele ödenen ücretler üzerinde yapılan değerlen
dirmelerin doğruluğu Meclis araştırmasının kabulü 
ile kesinleşecektir. 

ıŞismdi soruyoruz; TRT Genel Müdürlüğünde kaç 
kişi ve ne için sözleşmeli kadroda istihdam edilmek
tedir; bu personelin TRT'ye katkıları nedir? Yüce 
heyetiniz bu sorunun cezabını ıbulımak için araştırma 
yapmalıdır. Eğer, iddialar doğru ise, TRT Genel 
Müdürü görevini kötüye kullanmıştır. Görevini kö
tüye kullanana ne yapılıyorsa, TRT Genel Müdürü
ne de aynısı yapıllmal'idır. Birtakım dostlukların, ya
salarda suç teşkil eden davranışları kapatmak için 
kullanılması acı ıbir gerçektir; fakat geçerli bir yol 
değildir. 

Genel Müldür, 237 sayılı Yasa gereği,, yalnızca 
Ibir adet makam arabası kullanabilecek durumda 
İken, neden kendisine dört aıdet resmî taşıt tahsis et
miştir? Neden, 06 H 1484 plakalı resmî otonun... 
içinde kimler olduğunu da biliyoruz; ama burada 
açıklamak işitemiyorum... 

IMUSTAFA MURAT SÖKİMENOĞLU (Hatay) 
— Kim var, açıkla... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
... hasarlı kazası örtbas edilmiş ve; devlet kesesinden, 
tamir için 1 milyon 740 bin lira harcanmıştır? Bu
nun hesabı hügün de sorulur, yarın da, 

I HİLMÎ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Açıkla 
I ki, ona ıgöre oy vereceğiz. 
I YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
I 06 VİL 034 plakalı Flord Granada ve 06 E 6806 pla-
I kah Rieno-9 -iki adet makam arabasını- 06 H 2998 
I plakalı Kartal ve 06 E 6577 plakalı steyşın Reno 
I makam arabasını çifter çlflter kullananlar kimlerdir? 

HİLMIİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Jaguar 
I almamış mı? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
I TRT İkinci Kanalın dekoru -ki bununla ilgili fatu-
I ra, belge şu anda elinizdedir- 26,5 milyon liraya, 
I Hüsnü Özlbay ve Man Tankut adlı iki mühendisin 

kurduğu ve ihalenin verildiği tarihten 20 gün sonra 
I tescil olunan adi ortaklığa verilmiştir. işi bitirdikten 
I sonra da ortaklığı feshedişleri ilgi çekici değil mi

dir? (Belge : 5) 
I Bu akçalı açmazlara karışan naylon firma, 40 

işçi çalıştırdığını Ibeyan ediyor. Bu işi denetlemek -
I le görevlendirilen müfeltitişler, adaba Sosyal Sigorta-
I 1ar Kurumundan 40 işçinin bordrosunu temin ede-
I 'bilmişler midir? Bu işverenin Sosyal Sigortalarda1 iş

yeri numarası var mıdır? Bu konu bir gazetemizde 
yayımlanmış ollmasına rağmen, Sosyal Sigortalar Ku
rumu müfettişleri, cumhuriyet savcıları ve Maliye 

I Bakanlığı yetkilileri, bu konuyu bugüne kadar araş-
I hırıma ve değerlendirme için gerekli teşebbüslerde ni-
I çin bulunmamışlardır? Bü firmanın siyanet mele-
I ği kimidir? Bu ülkeyi, böylesi çapraşık siyanet me-
I lekîeri nereye gjötlürür bilmek istiyoruz; yüce heye

tinizin ıbillmesi gerekir. 
Bu konuda suçlu aranırken, TRTId'e her birim 

I yetkilisinin birbirini suçlaması son derece ilgi çeki-
I cidir. 

Simidi gelelim, akçalı açmazlardan diğerlerine; 
İkinci Kanalın açılışına çağrılı bir Amerikalı bayan 
şarkıcı ve ekibine, ikinci Kanal sorumlusu Ziya Uç-

I kan'ın Amcası Sami Uçlkan'la, kuaför olarak tanı-
I tılan Amerikalı bayan arkadaşının öyküsüne. (Bel

ge : 4) Orada, verilen bilet onayında eklerini gör
mektesiniz. Topluluğa sonradan ilave olunan bu iki
linin, İstanbul'da1 lüks otellerde tatlı hayat yaşaması 

I için TRT^nin imkânlarının ve parasının kullanılmış 
ollmlası dehşet vericidir. Bu ekibin, dört fatura karşı
lığında 4 759 958 lira harcaması ve... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Nerede harcamış bu- paraları? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Belgeler orada; içki miktarları, içtikleri içkiler, ra-

I kılar, dubleler, hepsi elinizdeki belgelerde var. 
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Bayan kuaförün, Bayan Uçkan olarak otel kayıt- ı 
İlanına geçımıasi sorumluluğunu kim taşıyor? Ameri- I 
ka'da tartılı hayat yaşayamayanların Türkiye'de tatlı I 
hayat yaşaımaları, devlet kösesinden olmamalıdır. I 
TRT yetkililerinin böyle bir yükümlülük altıma gir- j 
mesi dehşet ve ultanç vieric'klir. Bunun hesabını so- I 
ruyoruz, sorulmalıdır. I 

Öte yandan, Fransa'dan getirilen bir başka ba- I 
yan şarkıcı ve ekibi de son derece iliği çekicidiir. Cid- I 
dî bir şekilde ar̂ â to-ılknialndır. Belge 7, 8, 9, 10, 11' 
de, bu ekipler için harcanmış paralar; barlardan, ka
lelerden gelen faturalar ve bunlara ait ödemeler 
var. 

MUSTAFA MURAT SÖKİMIBNOÖLU (Hatay) 
— Bara da mı gütmesini adam yani?.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
öte yandan, TRT Yönetim Kurulu, İkinci Kanalın 
açılışında aktif görev alacak perisonel için, tanesi 5 1 
bin liradan 150 gömlek alınması için karar ver- I 
mesimıe karşılık, bu karara dayanılarak, bu karar I 
mesnet: gösterilerek 143 elbiise, 10 tuvalet, smokin, 
küpe ve kolyeler alıınımıişltır. Buna ait satın alma bel- I 
geleri de, elinizdeki belgelerde; 1, 2 ve 6 numara
larda yer almaktadır. I 

MUSTAFA MURAT SÖKIMENOĞLU (Hatay) 
— Kolyeyi kim takmış?.. I 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Küm, kimin parasını niçin ve nasıl savunmuştur; bi
linmelidir, araştırılmalıdır, değerlendirilmelidir. I 

löte yandan, yönetimi kurulu, 250 tane hatıra pla
keti yapılmasına karar vermişken, 300 tane hatıra I 
plaketSi Telle - Ajanıs Firmasına yaptırılarak, beheri
nle 14 080 lira ödenmiştir. Oysa, aynı plaketler için 
yapılan b'ir pazar araştırmasımlda, bu plaketler, -ki, 
ek 12, 13 ve 141te gördüğünüz şekilde- bu tür pla
ketleri yapabilecek firmalara götürülerek gösteril
miş ve beher plaketi kaça yapacaklarına dair bu fir- I 
malardan teklif mektupları alınmıştır. Bu teklif mek- I 
Uuplarının ortalaması, 7 bin lira civarındadır, iki I 
misli fiyatla, kim ve ne için bu plaketleri yaptırmış- I 
tır? Bunun da araştırılmasında elbette yarar vardır. I 

Devlet Halk Dansları Topluluğu, İstanbul'da 
Dedeman Otelinde üç gün ağırlanmiış; ancak, I 
3 298 680 liralık dtel faturası daha hala bu kurulu- I 
şa ödenmemiştir. (Belge : 3) Bonu kim ve nereden, 1 
nasıl temin edecektir? I 

IBAŞKAN — Sayın Hastlürk, toparlayınız efen
dim, I 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım, bitiyor. 

TRTlde, kanallar artık çiftlik olarak değerlendi
rilmekte ve bazı gazetelerimiz «İkinci Kanal çiftliği» 
Ibaşlığt altımda son derece ilgi çekici iddialar ortaya 
koymaktadır. 

Bu skandallara konu olan ciddî suç isnatları ile 
dolu belgeler ve bu belgelere dayanan neşriyattan 
sonra, ortada, umursamayan bir yönetim varsa, bu 
son derece hazindir. 

TRT Genel Müdürlüğü üst yönetiminin sık sık 
yurt dışına çıktığı ve özel himayeye mazhar bazı 
çevrenin sözleşmeli olarak yararlandığı iiddî'a edil
mektedir. Bazı yayınlarda, «Bitmeyen Senfoni» ola
rak tanımlanan uygunsuz ilişkilerle ilgili değerlendir
melerden, üst düzey yetkilisi, «'Ben polis miyim?» be
yanı ile kurtulamaz. Böyle bir iddia ciddî bir şekilde 
araştırılır; varsa sorumluları cezalandırılır; gerçek 
'dışı bir beyansa, bu beyanda bulunanlar hakkında 
gerekli işlem yapılır. 

Ankara'daki büyük otellerde sık sık görünen bir 
hanım TRT görevlisinin istanbul'a tayin öyküsü son 
derece ilgi çekicidir. 

Şimdi, bundan sonra da kısa kısa pasajlar ha
linde diğer konulara değinmek istiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Hastürik, süreniz hayli geçti 
efendim; rica ediyorum... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

«Jenerik skandali» diye bir konu vardır ortada. 
Gene, bir TRT yetkilisinin kurduğu firmaya, bir 

dizinin 980 milyon liraya yaptırıldığı iddia 
edilmektedir. Gene bu konuyla ilgili, TRT'de, 
giden müfettişlerin verdiği rapor vardır ve bu ra
porda ciddî iddialar vardır, ceza verilmesi istenmek
tedir; ancak, Genel Müdür bu kararı dahi disiplin 
kuruluna sevk ederek geçiştirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bun
lar gösteriyor ki, TRT Kurumu ile ilgili bir dizi yol
suzluk ve usulsüzlük iddiaları vardır. Kayırmalardan 
söz edilmektedir. Birtakım ödemelerde suç teşkil 
edecek işlemler vardır. 

İkinci Kanalın açılışında istanbul Televizyonu 
Muhasebe Müdürü Osman Yamak'ı zor duruma dü
şürenlerden ve «zavallı Osman» diye, bir kamu kuru
luşu yetkilisinin anılmasına sebep olanlardan hesap 
sorulmayacak da, kimden sorulacak? 

'MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Benden... 

••>*>tmc* 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bu 
Meclis araştırması önergesi, heyetinizce kabul edil
melidir; fca'bul edilmelidir ki, yasal bir ıkurumu âde
ta çiftlik yönetir gibi yönetenler bir daha yöneti
me gelmesin,ı 

'Bu önerge kabul edilmelidir; kabul edilmelidir 
ki, kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda ser
bestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına yardımcı 
olan bu kurum neler yapmaktadır bilinsin. 

Bu önerge kabul edilmelidir; kabul edilmelidir 
iki, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun alım sa
tım, hizmet, yapım ve taşıma işleriyle ilgili hususlara , 
ilişkin ihale (işlemleri hangi yönetmelikle ve nasıl ya
pılmaktadır, bilinsin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol 
Partisi olarak, kimseyi ve hiçbir grubu hedef almı
yoruz. Ancak, basına intikal etmiş çok ciddî akçalı 
açmazlar vardır. Bu konuda ilgili birimlerin bugüne 
'kadar yaptıkları uygulamaları yeterli görmüyoruz. 
Tüyü bitmemiş yetimin hakkının, bu parlamentoca 
aranacağına inanıyoruz, öte yandan, haksız bir şekil
de suçlananlar varsa, bu araştırmanın böylesine hak
sız suçlananları da aklayacağı görüşündeyiz. 

Yüce Heyetinizin, bu görüşten hareketle, bu Mec
lis araştırmasına müspet oy kullanacağı inancıyla; 
namus erbabı kişilerin ortaya çıkmasını teminen, 
Doğru Yol Partisi olaralk bu önergeye müspet oy 
vereceğimizi belirtir, yüce heyetinize saygılar suna
rım. (jDYP sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hastürk. 
Devlet Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel, Sayın 

Hastürk'ün, konuşması sırasında şahsını hedef alan, 
tahfif edici ifadeler kullanmak suretiyle, şahsına sa
taşmada... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy
lamadan sonra verin Sayın Başkan. 

BALKAN — Efendim, müsaade edin. 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Oy

lamadan sonra söz verin efendim: oylamaya etki ya
par konuşmaları. 

Ayrıca, hükümet bir kere konuşur, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, konuşma
mı bitireyim. Sataşma konusu neymiş bir araştıra
yım; ondan sonra da, İçtüzükte gereği ne ise onu 
yaparım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, hükümet bu süreç içinde bir kere çıka
bilir kürsüye; bir defadan fazla çıkamaz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Bakan, şahsınızı hedef alan, tahfif edici 

sözler hangileriydi? 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

'(Gaziantep) — Soyadımla ilgili küçültücü ifadeler 
kullandılar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na

sıl verirsiniz Sayın Başkan?... Oylamadan sonra söz 
verin. Etki yaptıracaksınız oylamaya. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 inci mad
desine göre, sataşma konusunda müzakerelerin so
nuna kadar söz verebilirim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK '(istanbul) — Ne
dir sataşma konusu, söylediler mi? 

BAŞKAN — Ben takip ediyorum konuyu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

'(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu konuşmayı yaptığım için gerçekten üzıgüınüm. 

Maalesef, ifadede güçsüz kalanların, söyleyecek 
fazla şeyi olmayanların, bir soyadına sığınıp... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Tahrik ediyor 
Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ... düzenleme yapması fevkalade üzücü
dür. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bu cevap mı? 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Tahrik ediyor. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu 

cevap mı Sayın Başkan? 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Sadece soyadla ilgili olarak, kalkıp 
burada konuşmak fevkalade ayıp ve üzücüdür. He
le bu küçültücü ifadelerin... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bir 
bakana yakışacak cevap mı bu? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ... bir eski dosttan ve bürokraside be
raber olduğumuz bir arkadaştan gelmesi de, duy
duğum üzüntüyü artırmıştır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — 
Dostluğumuz dostluk, o ayrı. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devalmla) — Diğer taraftan, biz hiçbir zaman, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini dışlamak istememişiz-
dir. Söylediğimiz söz şundan ibarettir. 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu 
cevap mı? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Aynen okuyorum: Kurumun deneti
mi varken, devletin diğer denetim ortamları var
ken, yargı denetimi varken; nihayet, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yazılı ve sözlü sorular varken... 

AYDİN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu 
cevap mı şimdi? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ... Muhalefetin, bir gazetenin yayını, 
üzerine, bütün bunları bir tarafa bırakıp, hemen 
Meclis araştırması önergesi vermesi... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — De
ğil, gazete yayın} değil. 

1 DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ... yasama denetimi sorunuyla kabili 
telif değil dedim, aynen. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Sen
den mi öğreneceğiz? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ni
ye yayınladınız o zaman, yayınlamasaydınız ya. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bundan ibaret; açıklıyorum. 

Saygılar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına, Sayın Ayhan Fırat. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma
latya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
SOP Grubu adına hepinizi önce saygıyla selamla
rım. 

Değerli milletvekilleri, TRT hakkında yüce Mec
lise bir araştırma önergesi vermek istediğimizi çok 
önceden kamuoyuna ilan etmiştik. Olaylar, Meclis 
araştırmasının çabukÜaştırılmaJsını zorunlu kılacak 
şekilde değişti. Bugün bu konunun üzerine gidilme
mesi, ileride daha valhim gelişmeleri önlemek için 
daha çok çaba harcamayı gerektirecektir. Bu nedenle, 
yüce Meclisin TRT olayına eğilmesini talep ediyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, önergemiz iki temel iddi
ayı kapsıyor: 

1. TRT üst yönetimi bir kaynak savurganlığı 
içerisindedir ve TRT kaynaklarının harcanmasın
da ciddî yolsuzluklar vardır. 

2. TRT, amacına uygun yayın yapmamakta

dır. TRT, iktidar yanlısıdır, tarafsızlığını yitirmiş
tir, kültür yozlaşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, birinci kümede yer alan 
iddiaların tahkiki, kuşkusuz, yetkili idarî ve adlî 
mercilerin görev alanına girer. Ne var ki, bütün 
bu iddialar, TRT'nin kötü yönetiminden kaynaklan
maktadır; işte, yüce Meclisin üzerine gitmesi gere
ken nokta da budur. Bu yolla, bugüne kadar ileri sü-
sülen ve sürülmeyen ne kadar iddia varsa, tümü orta
ya konulabilir ve bunlar hakkında gereken işlem
lerin yapılması imkânı ve fırsatı yaratılmış olur. 

Asıl önemlisi, yüce Meclis, bu iddialara mesnet 
teşkil eden kötü yönetimin asıl kaynağına iner, in-> 
me imkânını da temin etmiş olur. Bu önemlidir, 
çünkü TRT,. devlet yönetiminin odak noktasında 
olan bir kamu kuruluşudur. Bu kurumla ilgili her 
şeyin bilinmesinde yarar vardır. Bu kurumun ama
cına uygun yönetilmesini sağlamak da hükümetin 
sorumluluğudur. Biz, bu kurumun, hukuka uygun 
olarak yönetildiğinden ciddî olarak endişe etmekte
yiz. 

öncelikle, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinde 
durmak istiyorum: 

1. Sayın Genel Müdürün, devlet parasını ge
reksiz ve usulsüz biçimde kendi kişisel çıkarları' için 
kullandığı doğru mudur? Üstelik, bu iddialara Ge
nel Müdürün yakın arkadaşlarına çıkar sağladığı 
iddiaları da eklenirse, bu önemli bir konu olur. 

2. Genel Müdürlüğün, kurumu, özel çiftlik gibi 
yönettiği iddiaları vardır, örneğin, kuruma personel 
alımları nasıl yapııltmaktadır; belli görüşlere sahip 
olanların kayınldığı doğru mudur? 

3. Personelin hizmet içi görevlendirilmeleri ve 
atamaların objektif kıstaslara göre yapıldığı, daha 
Önemlisi, belli görüşte olanların kayırıMığı iddiala
rı doğru mudur? 

4. TRT üst yönetiminde çalışanların veya on
ların yakınlarının, paravan şirketler kurarak, kuruma 
sağladıkları hizmet karşılığında büyük paralar al
dıkları yaygın bir iddiadır; bu iddialar incelenmiş 
midir? 

5. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun 
başkan, üyeleri ve genel sekreteri hakkında, bu ku
rulun hukuk müşaviri tarafından, Haziran 1986'da 
ortaya atılan iddia, cumhuriyet savcılığınca araştırıl
mış mıdır? Bu duyurunun sonucu ne olmuştur? Suç 
duyurusunda bulunan hukuk müşaviri sürgüne gön
derilmiş midir? Bu suç duyurusu ne idi? Bu konu
da bir takipsizlik kararı alınmış mıdır? 



T. B. M. M. B: 80 24 . 3 , 1987 O : 1 

6. Çok yakın tarihte, basına da intikal eden bir 
haberde, yakalanan bir soygun çetesinin çaldığı eş
yalar arasında, film montaj makinesine de rastlandığı 
bildirilmiştir. Kurum personeli bunları evlerine na
sıl götürmüştür? Bu olayın sonucu ne olmuştur? 
Kurum personeli tevcziye edilmiş midir? Yoksa tal
tif imi edlmliştlir? 

7. 23 Mart 1987 tarihli basında, TRT Genel 
Müdürü, «Yolsuzluk iddiaları TRT'mim manevî şah
siyetini yıpratabilir. Bunların incelenmesi için Baş
bakana başvurdum» demektedir. 

Sayın Genel Müdür bugüne kadar bu konularda 
niçin böyle bir müracaat düşünmedi de, konu Mec
lise intiikaıl edince Sayın Başbakana başvurdu? 

8. TRT müfettişlerine, Devlet Konut Yönetime: 
ligine aykırı olanak lojman tahsislileri yapıllmış rnıdıtr? 

Değerli mildtfvelklilleri, bu iddlia'ları çoğalüUmak 
mülmlkülnldür. Elkn'izde, bunlardan bir hayli var. Üislte-
lilk bu iddialara mesnet olan bilgi ve belgeler de mev
cut, Araştırmaya karar verildiğinde, bu tür bilgileri 
ve belgeleri sunımaya hazıirnzH 

Değerli milletvekilleri, bu tür iddiaların silk silk 
'basında yer alması, hiç kuşkusuz, TRT Kurumunun 
saygınlığına gölıge düşürür. Buniları ötfübas etmeye
lim; TRT'nin saygınlığı için bunları araş'tırealım ve 
bu gibi iddiaların ıklöltlü yönetimllıe ilişkisini ortaya ko
yalım. 

Şjiimdi, TRT'nin tarafisızlılğı/nı yitirdiği veya başka 
bir deyişle, yanlı davrandığı bazı yayınlardan misal
ler vermek istiyorum : 

1. MülhaMe't miletiVeikillerinin son yılarda bü-
yülk bayulölara varan yld'Jsuzlulk iddiaları, maalesef 
radiyo ve televizyon hıalberilerinde gerektiği gitoli yer 
alimamıalkltıadır. Halbuki, her kuruşunda milyonların 
allım teri olan devlet parasının, halklsız yere şahısların 
cebime indirilmesi olaylarımda radiyo ve tdevizyomun 
da kamuoyunu aydınlatması, bilgi sahibi yapmıası 
balkımunıdan, konulara yeterince yer vermesi gerekir. 
Bu konularda, sanlki Türkiye'de bütün bu söylenen
lerde h!iç gerçek payı yolkımıuş gibi, kitle iletişimi 
araçları hilslsdz ve duyarsız davranmalkjtadıjr. 

% Ülkemizde bazı toplumsal oll̂ yiiar da yeterin
ce veya hiç radyo ve televiızyon(da yer alimıaimaikltadur. 
Örnleğin, eslki Adalet Partisi Genel Başkanınım Etkim 
r9861da Antalya'ya yapltı'ğı ziyaret sırasında -basımda 
d!a yer alan- geniş olayllar olduğu bir gerçekkiir. An-
oalk, nedenise -telk kelimeyle bile- TRT'dıe bu olaylar 
yer atoarnü&Jtı/r. 

Ülkede trilyonları aşan batık krediler, banka ha
cizleri, şirket kurtarma olayları, sanki bu ülkede ol
muyormuş gilbi, haberlerde bunlara ait biır şey duy
mak müimlklün değildir. 

İşkence, anayasal b'ir suç ofliduğu gibi, aynı za-
manlda bir insanlık suçudur. Ülcemjizde de bazı olay-
lların olduğu ve bunlardan bazılarının müsebbipleri 
'bu suçu işledikleri için cezalandırıldığı halde, bu ko
nuda da haberlerde en ulfak bir ibaret görmek mlüm-
Iklüın değildir. 

Ne radyasyon, ne sağlığa zararlı dteterjen TRT 
yi ilıgiılendirmliyior; bu gibi haberleri bültenlerinde 
izlemek mütakün değildir. Amcıak, hükümetin balkan
ları, alev baclayı sardjılktan sonra bir şey söylerlerse, 
TRT acele, onları veriyor, hiç salkımca görmüyor. Bu 
Ikioinuilarda halk ne diyor? Üireitücıi ne dliyoir? İnsanlar 
me diiyor? Bunlar TRT'yi maalesef ilgilendirlmıiyor. 

'Bugüne kadar, TRTlde, kendi gayreti ve çalış
ması neticesi meydana getirdiği ve Atatürk ilkelerine, 
en anemisi laiklik ilkesüne atykıriı davranışlara ait 
'bir programı izlediniz mi? 

Anayalsalmızda,, cumhuriıydtiıTmlizin tlemel ülkesi ola
rak gösterilen bu ktondda, radyo ve televizyonun ge
niş halik kütlelerine yönelik bir mesajı ommaimıştır. 

Ayrıda, 16 Ocalk 19İ8İ7 gükıü İstanbul'da, eski bir 
pariti 'başkanımın da kaMdığı;, «îtsltanbul toplantısı» 
adlı olaylı bir yüırjülyüiş yapılrnıışttir, Bazı sloganlar 
atıHimıişItır. Bu yürüyüşe katılanlar arasında -'basımdan 
da öğrendiğimiz kadarıyla- birçok, İran uyruklu da 
vardır. Bu konuda radydda, teldviziyomda en ufak 
'bir bilgi verlmıemıişltiır. Halbuki, savcılık konu ile 

• ilgili araşltıırlmiayı başlainıışltır. Bu derece ehemmiyetli 
bir konuda radyo ve televizyonum suskun davran-
ımaisıı anlaşılabiliır bir olaly değildir. 

TRT, bazı üülkeleride olagelllen işçi grevlerini ha
ber bültenlerimde verdiği halde, Türkiye'de yapılan 
grevlere en ufak bir yer ayımmamılştır. 

TRTIdeki tiyatro, mülzilk, kjülllüür yayınları, gene
limde ulusal nitelikten uzaktır. TRT bu 'konularda 
sion derece tutucudur. TRT^de sanata ve bilime karşı 
gösltteritaes'i gerelken Özen ve ciddiyet yoklttur. Ya 
yalbancı kaymaklı yayımıtar öne çıkarılmakta, ya da 
ıthJtuJcaı ve telk yanlı yayımilara mıülsamahalı yer veril-
rnıekfedir. Çağdaşlaşma, gelişimle, ileriye yönelik ha
reketler veya cuırnhııirliiyeltıimizlin temelini oluşturan il
kelerimiz, TRT ekranlarından uzaik k'altoakltaJdür. Bu 
durum toplürruslal geleeeğilmize de zarar verecelk bo
yutlara ulaşmışta 
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Ajylrjcfa, yine kitleleri i'Bgienıd'iren hadiselerde 
TRT devamlı sumetlle tek taraflı ve yanlı hareket et
mektedir, Mesela, Alnlkara Belediye Başkanı Mehmet 
Altınsoy'u üç defa ekrana çıkaran TRT, ırkçı Güney 
Afrika'dan getirtilen kömürün Ankara'nın havasını 
temizleyeceğini iddia etmiş; ancak, bunu müteakip, 
19 Ocak 1987 günlü Milliyet Gazetesinde yer alan, 
Ankara sulh hukuk mahkemesince verilen bilirkişi ra
porunda, bu kömürün hem insan sağlığı için zararlı, 
hem de yüzde 60 tozlu ve fahiş fiyatlı olduğuna dair 
de en ufalk bir bilgiyi vermemiştir. Bu 'konuda, TRT 
hiçbir haber ve açıklama yapmamıştır. Biz, bilirkişi 
raporunun radyo ve televizyondan okunmasını iste
miyoruz. Ancak, ö kömürü kullanan ve şikâyetçi olan 
2,5 milyon Ankaralıdan bazılarının görüşlerine, TRT' 
nin ekranda yer vermesinin elzem olduğuna inanıyo
ruz. 

Yine, geçen yılın sonunda, Panorama/86 progra
mında, bir sanayicimiz ekrana çıkarılmış ve 1986 yılı
nın ekonomik görüntüsü ballandıra ballandıra anlatıl
mıştır. Ne yazı'k ki, o ekonomik yıl içinde boğulan 
insanlara hiç yer verilmemiştir. Sabah zamlarla kalkan 
insanlar, toprağına gübre atamayan köylüler, üniver
siteye giremeyen gençler, yaşam savaşı veren emekli, 
dul ve yetimler, gücü tükenmiş esnaf, horlanan ve gö
revden alınan namuslu bürokratlar, teknokratlar, üni
versiteye giremeyip kahve köşelerinde Vakit öldüren 
gençler ve alın terinin karşılığını alamayan, işçilerden 
hiç bahis yoktur. Böyle tarafsızlık, böyle doğru haber 
üretme olur mu? 

Yine, Ankara Gazeteciler Derneğinin her açıkla
masını hiç kaçırmadan veren TRT'nin, şubat ayının 
ilk haftasında yapılan Çağdaş Gazeteciler ödül töre^ 
ninin görüntülerini, televizyonun kapanış haberlerin
de vermesi son derece anlamsızdır. Onurlu çalışmala
rıyla ödüllendirilmiş olan gazetecilerin ödül töreninin, 
büyük bir kitlenin izleyeceği 20.00 haberlerinde veril
mesi varken, bunu son haberlere bırakmak, yanlı, ta
raflı bir yayın şeklidir. 

2 Mart 1987 akşamı TV'hin 20.00'deki haber bül
teninden önce yayınlanan bir programda, TRT mü
hendisleri TV - 2'nin İstanbul'dan neden net izleneme
diği konusunda geniş bilgiler vermişler ve suçu başka
larına yüklemişlerdir. Ancak, biraz sonra verilen ha
ber bülteninde, TRT Genel Müdürü Tunca Toskay'a , 
TV - 2'yi başarı ile kurduğu için, bir gazete tarafın
dan ödül verildiği görünlülenmiştir. Genel Müdür, 
ödülleri daire başkanlarına vermiştir, daire başkanla
rı da ödülleri yapımcılara vermiştir. | 
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Şimdi soruyorum: On dakika önce TV - 2'nin İs
tanbul'dan izlenememe başarısızlığını sırttan sırta 
atarken, biraz sonra TV - 2'nin başarılı kurucusu ola
rak Genel Müdüre ödül verilmesi olayının gösteril
mesi çarpıklığını nasıl izah edeceksiniz? Bu hareket, 
ne derece sorumsuzca yapılmış bir haber düzenleme
sidir; doğaılük, bu haberin hangisindedir? 

Yine, İstanbul'da, bir türlü rayına oturmayan şe
hir içi otobüs seferlerininr sorumluluğu, şoförlerin ta
limatnameye uygun olarak otobüs kullanmalarından 
kaynaklanan ve şubat ayının ikinci yarısında yer alan 
bir tatbikatları karşısında, TRT'nin, İstanbul Anakent 
Belediyesinin yanında yer alarak, tümüyle şoförleri 
haksız gösterme gayreti içerisine girmesini de anla
mak mümkün değildir. 

TV haber bültenlerinde, zaman zaman, çok çarpıcı 
tarafgir davranışlar göze çarpmaktadır. Mesela, 14 Şu
bat 1987 akşamı, DSP Genel Başkanı Sayın Ecevit'in 
demecine, ancak kapanış haberlerinde yer verilmiştir. 
Bir gün sonra Sayın Genel Başkanımız Erdal İnönü' 
nün, o gün yaptığı toplantı haberleri de, yine kapanış 
haberlerinde verilmiştir. Halbuki, bu iki haber de ha
zırlanış, toplanış ve halk yığınlarını ilgilendirmesi ba
kımından, ana haber bülteninde yer almalıydı. Bunla
rın, izleyicilerin azaldığı kapanış haberlerinde veril
miş olması, sön derece yanlı bir tutumdur. TRT, işi
ne gelmeyen haberleri, kamuoyunun dikkatinden ka
çırmak için kapanış haberlerine aktarmaktadır. 

Öte yandan, ANAP'ıı genel başkan yardımcıları
nın, bakanlarının, grup başkan yardımcılarının ve hat
ta bazı milletVekilleıtinin şahsî açıklamaları, 20.00 ha
ber bültenlerinde geniş boyutta yer almaktadır. 

Ayrıca, yine TV hakkında, Meclis araştırması is
teyeceğimize dair partimizin bir beyanatı, sayın dev
let bakam tarafından ciddiye alınmamakla belirtildi 
ve bu haber televizyondan verildi. Böyle olunca, bize 
(o beyanatı veren Genel Sekreterimize) açıklama hak
kı doğmuştu, maalesef, TV yanlı davranarak, taraf 
tutarak, bu cevap hakkını kullandırmadı; olay mah
kemeye intikal etmiş oldu. 

Meclis araştırması ve genel görüşme istemlerinin 
görüntülenmesinde bile saat tutarsanız - ANAP mil
letvekillerine daha fazla süre ayrıldığını, rahatlıkla tes
pit edersiniz. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Tam tersi. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Biraz in
saflı olalım. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İlginç bir misal 
de bütçe görüşmelerinden vermek isterim: Bütçe Kö-
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misyonunda, bütçe görüşmelerinin yapıldığı dönemlere 
ait toplantılarda., TV, önce komisyonun görüntüsü
nü vermekte ve bilahara da hangi bakanlığın büt
çesinin konuşulduğunu belirtmekte ve arkadan da, 
«Sayın bakan dedi ki» diye, ANAP'ın propaganda
sını yapmaktadır. 

Şimdi size soruyorum: komisyonda olan 40 mil
letvekili hiçbir şey demiyor da; yalnız bakan mı 
söylüyor? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, toparlayınız efendim. 
AYıHAN FIRAT (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın milletvekilleri, bakın size çok ilginç bir 

misal daha vereyim. Olayların hükümet üyeleriyle 
ilgili olması veya onlar tarafından bazı (ifadelerin 
kullanılmış olması da, TV'de o ifadelerin yer alma
sına yetmiyor. Sayın Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
(Sungurlu'nun, «tşkenoe cezasız kalmaz» başlığı ile 
basında yer alan demecine, TRfT, haber bültenlerin
de yer vermemiştir. İO da gösteriyor ki, TV'nin ay
rıca kendine göre de Ibiir değerlendirme yöıniteırni var; 
bunun djnşıın|aj çıkanlar «İkramda lyerüınü bulamıyor. 

Bizim affedemeyeceğimiz TV'min en büyük so
rumsuzluğu ise Atatürk cumhuriyetinin laiklik ilke
sinin zedelenmesi karşısında bile, atıl ve suskun kal
masıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hakikatlerin 
meydana çıkması için, bu araştırma önergesinin des
teklenmesi şarttır. 

Son olarak diyoruz ki, bugünkü TRT'de Türk 
çiftçisinin sorunları yoktur, Türk gencinin sorunları 
yoktur, namuslu bürokratların sorunları yoktur, na
muslu tüccarın sorunları yoktur, yaşam kavgası ve
ren insanların sorunları yoktur, işsizlerin sorunları 
yoktur; netice olarak, Türk halkının sorunları yok
tur. Yani, bu TRT, bugünkü Türk halkının geri
sinde kalmıştır. 

Yüce Meclisıe saygılar sunarım. (SHP, DYP ve 
ıDSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İmren Ay

kut; buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkış 
lar) 

ANAP GRUBU ADINA {UMREN AYKUT (is
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğ
ru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiye 
mensup arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulan, TRT ile ilgili araştırma önergeleri 
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hakkındaki, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle 
saygılar sunarım. (ANIAP sıralarından alkışlar) 

Hemen İfade etmek isterim ki, bize göre, öner
gelerde sıralanan görüşler arasında, üzerinde durul
maya değer olanı, TRT'nin görevini yaparken ta
rafsız davranmadığı iddiasıdır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ta
rafsızlığı konusunda son derece duyarlı olan bir par
ti olarak, bu husus üzerinde etraflıca durma gere
ğini duymaktayız. 

Sayın milletvekillerj, TRT'nin .görevini tam bir 
tarafsızlık içinde ve doğru olarak yapmadığını tar
tışalım; ama önce tartışmalarımızı sağlıklı bir te
mele oturtalım. Bunun için de, kurumun tartışma 
konusu yaptığımız görevlerinin neler olduğunu ha
tırlamamız gerekmektedir. 

TRT'ye verilen görevler, 2954 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesinde sayılmıştır. Bu görevlerin ya
yınla ilgili olanları aynen şöyledir: «Yurt içinde 
yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence vt 
benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici mV 
Çelikte her türlü yayınlarla : 

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, 
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin. 
üstüne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleş
iri esine, 

2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülke ve 
milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
mun, millî dayanışma ve. adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine daya
nan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelik
lerinin korunmasına ve igüçlendirilmesine, 

3. Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine, 
4. Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve 

ekonomik menfaatlarının korunmasına, 
5; Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda 

serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına, 
Yardımcı olmak.» 
TRT'nin yayınla ilgili görevleri, kendi kuruluş 

kanununda bu şekilde belirtilmiştir. Aynı kanunun 
5 inci maddesi, kurumun bu görevini yaparken bağlı 
kalacağı genel esasları da düzenlemiştir. TRT'nin 
görevini bu esaslar çerçevesinde ve bu esaslardan 
ayrılmadan yapması, kanunî bir mecburiyet olduğun
dan, bunların neler olduğuna da bakmamızda şüp
hesiz yarar olacaktır. TRT'nin yayın esaslarını -
izninizle - kanundan okuyorum :' 
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«Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, 
millî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel 
asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak. 

Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Tür
kiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üs
tüne çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmayı 
gerçekleştirmek. 

Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve eko
nomik menfaat'larının gereklerine uymak. 

Devletin ıbir kişi veya zümre tarafından yöne
tilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve 
Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, 
din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sak her
hangi bir yoldan 'bu kavramlara ve güreşlere daya
nan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim 
ve ideolojilerin propagandasına' yer vermemek. 

Genel ahlakın gereklerini, millî gelenekleri ve 
manevî değerleri gözetmek. 

Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilke
lerine uymak. 

Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek 
hususilara yer vermemek. 

Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, sal
dırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve tel
kin etmek amacına yönelik yayın yapmamak.» 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — 
Amerika'dan misafir getirmek... 

MUSTAFA MURAT ıSÖKİMBNOÖLU (Hatay) 
Yolsuzluk?.. 

1İMRBN AYKUT (Devamla) — «Kişilerin özel 
hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak 
ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak...» Daha uza
tarak okumak istemiyorum; bü gibi hususlar da ya
yın ilkeleri içinde yer almaktadır. 

»Sayın milletvekilleri, kanun, TRT'nin bütün 
yayınlarında uymak zorunda olduğu esasları işte 
bu şekilde tespit etmiştir; fakat bununla da yetin
meyerek, bir başka organa bu esaslar çerçevesinde 
kurumun uymak zorunda olduğu ilkeleri de tespit 
yetkisini tanımıştır. Bu organ, Radyo Televizyon 
Yüksek Kuruludur. Radyo Televizyon Yüksek Ku
rulunun, kanunun 7 nci maddesinde tanınan yetkiye 
dayanarak tespit ettiği ilkeler, 31 ayrı maddede top
lanmıştır. Kurumu bağlayan bu ilkelerden, önerge
lerde değinilen bazı iddialarla ilgili görülebilecek 
nitelikte olanlarını şu şekilde sunuyorum: 

«Yayınlar, Türk milleti ve devletini zayıflatmayı, 
bölmeyi, yok etmeyi amaçlayan her türlü bozgun
cu ve bölücü harekete karşı devletten yana açık ve 
kesin tavır ve tutum içinde olacaktır. 

(Millî kültürümüzün tanıtılması, bütün ülkeye 
yaygınlaştırılması, geçmişi inkâr etmeyen çağdaş de
ğerler yaratılması ve böylece kültürel bütünleşme
mizin sağlanması yolunda yayın yapılacaktır. 

Yayınlar,- millî güvenlik gereklerine ve millî çı
karlarımıza uygun olarak yapılacaktır. 

Yayınlarda, Türk dilinin, millî birlik ve bütün
lüğümüzün idamesine en güçlü vasıta olduğu göz 
önünde tutularak, anayasal bir kuruluş olan Türk 
Dil Kurumunun tespit ettiği esaslar ölçü olarak alı
nacak, dilde aşırılıktan kaçınılıp, Türkçenin kolay
ca anlaşılır, doğru, temiz, güzel ve zengin şekilde kul
lanımına özen gösterilecektir. 

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar, 
yalnız kuru haber olarak verilmeyecek, önemli gö
rülen haberler derinlemesine işlenerek yurt ve dün
ya olaylarının gerçeğe uygun biçimde yayım sağla
yacak, toplumu yanlış, anlamaya götürebilecek ve 
tahrik edebilecek haberlere yer verilmeyecek, kanun
lar çerçevesinde, ayırım yapılmadan, radyo ve televiz
yon için ayrı ayrı 'hazırlanacaktır.» 

'MUSTAFA ÇORİAIPÇIOĞUU itfBalıkesir) — Han
gisine uymuştur? 

UMREN AYKUT (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, TRT'nin yayınla ilgili görevlerini, yayın
larında uymak zorunda olduğu kanunla konulmuş 
esasları ve bu esaslara uygun olacak şekilde, kanun
dan aldığı yetkiye dayanarak Radyo Televizyon 
Yüksek Kurulunca tespit edilen ilkelerden bazılarını 
bu şekilde dikkatlerinize sunmuş bulunuyorum. 

Şimdi soralım : TRT, kanununun kendisine ver
diği bu görevleri yaparken, uymak zorunda oldu
ğu esas ve ilkelerden hangisine aykırı davranmıştır? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 
Hangisine uymuştur? 

'UMREN AYKUT (Devamla) — TRT'nin bu 
konudaki tutumunu tespite ve değerlendirmeye han
gi merciler yetkilidir? 

Sayın milletvekilleri, 2954 sayılı Kanun, bu soru
ları cevaplandıracak bir açıklıkta düzenlenmiştir. 
Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun görevlerinden 
biri, kanunun 7 nci maddesinin ilgili fıkrasında şöy
le açıklanıyor: «Bu kanunla verilen yayın görev
lerinin yerine getirilmediği, tarafsızlığın ihlal edil
diği veya yayın esaslarına aykırı yayınlar yapıldığı 
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hallerde, idarî veya kanunî işlem için ilgili merci
lere duyuruda bulunmak» 

Açıkça görüldüğü gibi, TRT'nkı yayın görevini 
yerine getirip getirmediği, tarafsızlığını ihlal edip 
etmediği veya yaym esasları ve ilkelerine uyup uy
madığı konularında tespitler yapmaya yetkili kuru
luş, Radyo Televizyon Yüksek (Kuruludur. 

(Bizim incelemelerimizin vardığı sonuç, bu ku
rulun, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, 
bu şekilde bir tespitinin olmadığı ve herhangi bir iş
lem için ilgili mercilere de duyuruda bulunma ge
reğini duymadığını göstermektedir. 

TRT'nkı tarafsızlıktan ayrıldığı yolundaki iddia
lar, ancak, bu konuda kanunun açıkça görevli ve 
yetkili kıldığı Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun 
bu yoldaki bir kararına dayandırıknalıdır; söz ko
nusu iddialar, ancak bu şekilde ciddiyet ve geçerlilik 
kazanabilir. 

(Bir vesileyle hükümetçe de belirtildiği gibi, yet
kili organlar (yani yüksek kurul) böyle bir karar 
alır, bunu ilgili mercilere duyurur da bu merciler
ce konu üzerinde gerektiği gibi durulmaz, gereken 
yapılmazsa, fişte o zaman, mesele Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirilir ve araştırılması istenir. 

Sayın milletvekilleri, biraz da konunun bir başka 
yönüne değinmek istiyorum1: Kurumun çalışmaları-
aıa ilgi duyanların çok iyi bildiği gibi, TRT her 
bakımdan büyük bir gelişme içindedir, özellikle son 
yıllarda, çağdaş yayıncılık gereklerine cevap verebi
lecek şeikilde güçlendirilen teknik altyapı, artık 
dünyada ve Türkiye'de olup biten her şeyi, günü 
gününe görüntüleriyle tespit imkânını sağlamakta
dır. TRT'de her gün radyo ve televizyonda yayı
na verilen T25 ayrı bülten içinde sunulan haberlerin, 
süre bakımından iki saate yakını görüntülenebilmek-
tedir. 

Pek tabiî, bu büyümenin beraberinde getirdiği 
birtakım sorunlar da olmaktadır. TRT, süreleri iki 
saate yaklaşan çok sayıda haberi, televizyonda, sa
bah kuşağındaki haber bülteniyle, saat 18.30*daki 
açılış, 20.00'deki ana ve yayın sonundaki kapanış bül
tenlerinde sunmaktadır; ancak, haber kaynaklarının 
hemen hepsi, kendileriyle ilgili haberlerin, saat 20.00' 
delki ana haber bülteni içinde yayınlanmasını arzu 
etmektedir. Çoğunlukla, ilgililere, günün haberleri
nin tümünü yarım saatlik bültene almanın müm
kün olmayacağı gerçeğini de kabul ettirmek kolay 
olmamaktadır. Çoğu zaman haher 'bültenlerinde ya
rım ısatlik sürenin aşılmasına, haber kaynaklarının, 

belirtmeye çalıştığımız ileri ölçülere varan bu du
yarlılıkları sebep olmaktadır. Buna rağmen, yine de 
her haberi ana bültende yayınlamak mümkün olabil
mekte midir? Tabiî ki hayır; çünkü iki saat süreli 
haberlerin tamamını, süresi yarım saat olan bültene 
sığdırabilmek maddeten mümkün değildir. Bu yüz
den, Türkiye'nin canlı haber ortamı içinde, TRT, 
hemen her gününü, ana bültenlerinde yer vereme
diği kişi, kurum ve kuruluşları karşısına alarak ka
patmaktadır. Sanırız burada dile getirilen ve öner
gelerin verilmesine yol açan sebepler de pek farklı 
değildir. 

Bilindiği gibi, çoğu siyasî partiler, TRT'nkı ha
ber bültenlerinde kendilerine ayrılan sürenin azlığın
dan yakınırlar, hatta haberlerin sıralanışına da iti
razları olur. Bu konu üzerinde de biraz durmak 
istiyorum. 

Malum olan husus şudur ki: TRT Kanunu, sade
ce Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan 
partilerin faaliyetleriyle, yetkililerinin demeçlerinin 
yayınlanmasına izin vermektedir. Yine bilinir ki, bu 
halk, partilerce, arzu edildiği ve istendiği biçimde 
kullanılmaktadır. Çünkü, kanun, partilerin TRT'den 
yararlanma haklarını sınırlamıştır. Kanun hüküm
lerinin, cevap hakkı doğurmamak ve haber değeri 
taşımak şartlarını öngörür şekilde düzenlenmiş ol
duğu da bilinmektedir. 

Bizim gözlemlerimize göre, bazı siyasî partiler 
radyo ve televizyondan yararlanma hakkını, hemen 
her gün için kullanmak istemektedirler. Partilerin 
çeşitli düzeydeki yetkililerinin yazılı demeçlerinin, 
ya da düzenledikleri basın toplantılarındaki açıkla
malarının, saat 20.00'deki haber hülleni içinde ek
rana gelmesini bekledikleri, bilinmeyen bir husus 
değildir. Görülen rahatsızlık, sanıyorum, bu sonu 
gelmeyen arzular karşısında Kurumun takındığı ta
vırla ilgilidir. 

TRT, her şeyden önce ve galiba haklı olarak, 
televizyonda yayınlanacak haberler için görüntü ve 
ses tercihinde bulunmaktadır. TRT'ye göre, haber
lerin çağdaş, teknik ve metodlara uygun bir şekilde 
sunulması kanun gereğidir. Kanunun bu gereği, tele
vizyon yayıncılığında haberlerin görüntülü ve sesli 
olarak hazırlanmasını icap ettirmektedir. Yazılı de
meç hazırlamanın alışkanlığı ve kolaylığına kapılan
lar, elbette bu tutumdan rahatsız olacaklardır; fakat 
kanun emrini ve çağdaş olan tutumu benimseyen bir 
kurumu da, görüntülü haberde ısrar ediyor diye 
'suçlamak, pek doğru olmasa gerek. 
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Siyasî partileri rahatsız eden ikinci tutum, TRT 
Kanununun doğrudan kendisine verdiği yetkileri, 
kurumun paylaşmamasıdır. TRT, haber değerinin 
takdirinin, seçiminin ve sıralanışının, kendi yetkisin
de olduğu bilinci içindedir ve müdahale heveslerine 
karşı bunları hatırlatmaktan geri kalmamaktadır. 
Siyasî partiler ise, hiç değilse, TRT,, haber bülteni 
içinde bize makul bir süre ayırsın, biz o süreyi her 
ıgün gerekli gördüğümüz konularda yapacağımız açkı
lamalarla dolduralım, kurum buna karışmasın şek
linde izah edilebilecek bir temayül içindedirler. Ta
biî TRT de bu temayülleri dikkate almamakta, 
TRTldan yarıarîîanıma hajklkının, her şeyden önce ha-
beır değeri taşıma şartına 'bağla olduğunu hatırlat
makta; haber değerinin takdirinin de kendilerine ait 
olduğunu belirterek, bundan taviz vermemektedir. 
İşte, yoğun şikâyetlere, belki de araştırma önergeleri 
verilmesine yol açan esas sebep budur. 

Bilinmektedir ki, haber değerini tayinde isabet 
bulunup bulunmadığı, haber sırasını belirlemede uy
gunluk olup olmadığı gibi konular, TRT'nin kurulu
şundan bu yana, her zaman tartışılagelmiştir. Sa
yısız iç ve dış olaylarla ilgili haberler arasında seç
me yapmanın ve herkesi memnun etmenin güçlü
ğünün bilinci içinde, TRT'nin bu görevinin pek ko
lay olmadığını kabul ediyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Yolsuzluk var mı, yok mu? 

UMREN AYKUT ı(Devamla) — Buna rağmen, 
çok haklı olduğumuz bir konuyla ilgili olarak da, bi
zim TRT'ye bir uyarımız olacaktır: TRT'nin siyasî 
partilere ayırdığı haberlerin sayısına ve süresine her 
bakışımızda, bir araştırma önergesi vermek gereki
yorsa, bu, acaba hangi partiye düşerdi diye sor
maktan kendimizi alamıyoruz. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri,. alkışlar i(!)) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Vallahi bravo, alkışlamak gerekir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Siz
den de bekleriz, sizden de. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Siz de buyurun verin. 

HÜSAMETTİN CİNOORUK (Samsun) — Bir 
vakıf daha kurun. 

İMREN AYKUT (Devamca) — TRT, yansız 
görünsün, muhalefetin ithamlarına maruz kalmasın 
diye, açılklçia Anavatan Partki aleyhine kurduğu den
geyi yeniden gözden geçirmelidir. (ANAP sıraların
dan alikıışlar) 
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TRTnin, siyasî partileri© ilgili balberleri -Ana
vatan Paırlbiisi de dahil dllmiak üzere- partiler arasın
da dengelemek yerine, muhalefet partileriyle hükümet 
arasında denge aramaktan vazgeçmelini isti-yöıruz. 

Saıym mıiletivekilleri, önergelerde değinilen ve söz
lerimin başıında da belı'rtltiğjiim,, löjiman, kaza yapan 
binek aralbaları, uçak rezervasyonları, otel faturaları 
gibi çeş'Mli konular ve İddialara gelince. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — İçki 
faturaları?,. 

MUSTAFA MURAT SÖKİMİEİNOĞLU (Hatay) 
— Fatura ve somut delil var,, 

İMREN AYKUT (Devamla) — Bilindiği kadarıy
la, TRT yönetimi, bu ve blenzeri ildldlialarm oır'taya 
atıldığı günlerde, kurumun ttetltiş kurulu başkanlığım 
harekete geçirmiş ve aylar süren çiolk ayrıntılı araş
tırma ve saruşlfcunm'alar yaplüıümısjtıır. Aslında ben bu 
işin ayrıntısına girmeyi düşünmüyordum; fakat Sa
yın Hasltlülrlk'ıün dağıttığı belgelerden sonra, sadece bir 
tane örnek vermek Ve diğer önndkilıer'in de aynı ma
hiyette oüduğuna dilkkiaıtlerinizi çekmek istiyorum. 

Bu şudur : Biraz evıvel arkadaşımız, 06 H 1484 
plakalı Doğan manika aracım Etimesgut yolunda yap
tığı kaza sıonulcu. 1 millyion 740 bin lira sarf edilerek, 
ikuruımun zarara sokulduğunu iddia ettitti. Ş'imdi, bu
nun asili ve gerçeği şudur : Bu arialbıa gerçekten kaza 
yapımuş, 1 097 835 liraya taimlir eltltİrillmdş. 2 500 Kirası 
kanunî muafiyete girdiğinden dülşütmüş ve 1 095 335 
lirası sigorta şirketinden hasar bedelli olarak alırumış-
ıtır. Ben, arkadaşıtmun, dahıa iyi tetkik yaparak bu bel
geleri sunlmasını temenni ederdim, 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — S'iz araştırmayı 
fcalhul edin de, daha iyisini yapalım., 

İMREN AYKUT (Devaanla) — öteki sunduğu
nuz belgeler de aynen bu sekilide.,., 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İçin
de kim vardı, onu da söyleyiniz. 

İMREN AYKUT (Devamla) — Sayım Hastürk, 
tek; -tek cevap vtermeyeceğiîm, çümlklü ben, TRT'nin 
avukatı değilim-

IMUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Cevap veremezsin. 

UMREN AYKUT (Devamla) — Aynı böyle, di
ğer bellgefer de, aıytnı böyle.,. 

BAŞKAN — Sayın Sölkimenoğlu... 
İMREN AYKUT (Devamla) — TRT yönetimi, 

tiefltüş kurulu raporlarının gereğini -disiplin kurulunun 
incdemesıinden de geçirmek suretiyle- yerine getir
miştir. Yine bilinmektedir ki, aynı ya da benzer id-
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dialann, bir süre sonra yenüdan aritaya .atıömfası üze
rine de TRT, doğrudan, Başlbakana başvurarak, bü
tün iddiaların. ilgili öiüdki devlet kuruluşlarınca ye
niden incelerumiesini bizaalt tal'ep dümişlii'r. Bu istek. 
ülzierinıedir ki, Başjbafcanlılk Yüksek Denetleme Kuru
lu incelemelerine başllamış bulımmaktadıır... 

CAH1İİT TUTÖM (Balıkesir) — Biraz da biz in
celeyelim,, 

(İMREN AYKUT (Davamla) — Kurum, kanunî 
prosedür içlimde yapılması gerekeni yapmış, bununla 
da yetinmeyerek, her şeyfin yediden ve kuruim duşun
da incelenmeisini talep etmiştir. Kurumun tavrı, iddia
lar karşısında bu şekillidedir ve açılktıir. Bu safhada 
başkaca bir şey söylemeınim, esasen müSmlkıün ve doğ
ru olmayacağı da bilinen bir husustur. 

Bu düşüncelerle, yüce Meclisi saygı ille selamlarımı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Tetkiktir ederiz 'Sayım Aykut. 
CEMAL ÖZDEMJJR (Tokat) — Küpelere ne ol

du?., 
YIIJMAZ İHSAN HASTÜRK, (Mambul) — Smo

kin, içkli paralan. Amerika'dan geldn hamım; ne ol
du onlar? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yol
suzluk serbest mi hanıımöfendi. 

ıBlAŞKAN — Demokratik Söl Pa,Hbi Grulbu adına, 
Sayın Şevki Taşıtan; buyurunuz. 

DSP GRUBU ADINA ŞEVKİ TAŞTAN (Si
vas) —• Sayın Başkan, sayın mıilleltivelkileri; Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kuruımu ile illgilli,' İstanbul Mil
letvekilli Yılmaz Ihlsaın HasHiürk ve İçel Milletvelkiili 
Dutımuş Fikri Sağlar'ıin, ayrı ayrı, Türkiye Blülyülk 
Millet Meclisine sunmuş ollldulkları Meclis anaışltııranasu 
önerjgeleri haklkınidla, Demokratik Sol Parttin'in görüş
lerini sunimlalk üzere siöz allmıış bulunuyorum. Yüce 
Mıeclisin değerli üyelerini saygıyla selamlarım.. (DSP 
sıralarından alkışılar) 

Geçimliş dönemlerde de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimde ve kamuoyunda eleştiriye uğrayan ku-
rumliarın başınlda TRT'nim gelirmiş ollduğu, hepimizin 
malumuldıur. İnsanımızı, dolayısıyla kamuoyunu şekil
lendiren bu kurul'u'şuın, ödden bu boyutlarda tenkit 
edildiği üzerinde durmak gerekir,, 

IBİzim görüşlümüze göre, bu önemlli kuruluşta öte
den beri sürüp gelen aklsiakjlılklar, tutarsız davranışlar; 

•il, TRT ile ilgili çıkanlUmış yasalardan, 
2. Yönetimin yanlı davranışından, 
3. iBu kuruma yapılan siyasî baskılardan, 
Kaynaklanmaktadır, 
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I Niitekiim, üzerimde görüşimıe açian Önengelerin içe-
I riği, bu fMrılerimizli kanıtlamaktadır. 
t IBıugüne kadar, TRT ie ilgili hazırilanmış tülm ya-
I salaırı, siyasî partililerin ve meslekî kamu kurüluşıları-
I nın gömüşleri atınimladan, kamuoyunda açık eleştiriye 
I tabi tutulmadan, alelacele hazıriamımıış olduğu için, 
I ıd'aima iktidarın güdümünde hlzım'eit vermiştir. Bu du-
I rıurn, kamuoyunda ve .siyasî kur uluslarda, TRT'ye 
I Ikanşı gülvenısialiğe neden olanaktadır. 
I 2954 sayılı TRT Yasası, ifade etmeye çalışitığiim, 
I bu hazıırilılklar içerisiinde yasalaşmış ve 'birtakım ak-
I saklıklları taşımaktadır. İcraatın İçlimden pro@raırn:ıy'la 
I 'iktidarım glüdümümdledİr ve yanlı davranmaktadır. Bu 
I örnekleri çoğalabiliriz. 
I TRjT'mln bu yanlı durumu ve ilkjt'idarın dümen su-
I yunda hareket etimasıi, dünkü iktidar dönem'inde dıe 

ve evMeıÜki iktidar dönemıteriimde de hep aynı olmuş -
I tur. 

H. YILMAZ ÖNEN (izmir) — îkit'idarın dümeni 
I mıi var da, suyu olsun? 

H ŞEVKJİ TAŞTAN (Devamla) — Geçmiş dönem-
I lerde ve şimdiki dönemde, ikltikiiaır partisi hariç, bü-
I itün partiler, TRTinin yanlı davranışından şikâydt-
I çüdiiır.; Bu geırçdk bilindiğine \giöre, gelünüz, Demokratik 
I ;Sol Partıinin Mec&lte grulbu oulunan partilere örner-
I m'i'ş olduğu partilıerariaısn diyalogu gelÜşltirelim; Ana-
I yasa, Partiler Yasası, Seçim Yasası tasarılanmın ba-
I zıırtlanımaisıinda düşlümdüğü'müiz ve teklif ettiğimiz gi'bıi, 
I yeni bir TRT Yasiaısını birıllilclöe hazırlayalım. 
I Taraflılığı ve (tultarsızilıfğı" bu dönelmıdte geçmiş dlö-
I nelmtere nazaran daha da yoiğunlllaşan TRT hizlmıdt-
I teminin düz'dlltiıllmesi ve bu kurumıda meydana gelen 
I prdblemlerin çölümü, bu yalla hazırlanacak yenli (bir 
j yasa çilkarıHmakla köklümden garçekleşltirümiş ök-

cakltır. 
I TRT yönıeit'iımi yanlı daıvranimakitadır. Kendi kenı-
I ıdimi'ze soralım, bulgünkü hüklümet ıd'önıem'inde hamgi 
I Ikuırum ve kuruluş yansız davraınımaktadiir? Bunun 
I üdvalbıını biraz zor veriniz., 

İM. TURAN BAYEZİİT (Kalhramanmaraş) — 
'Başkanlık Divanı bile yamsiK davranmıyor ki. 

ıŞEMKl TAŞTAN (Davamla) — TRT, yanılı dav
ranan tüm kuruluşların başımda geîîmdldedir. ÜSke-
ımizlde, idarî işlerde ötıeden beri yaygın b'ir idarî 

j 'hasltal'ılk mevcutta : Bür kaımu kuruımu veya kuru
luşunun başına atanan, tayin edilen, getirilen, balkan 

I veya ikinci deıröoeddki sorumlunun, göreve bajs/Jar 
I (başlamaz yaptığı ilik icraatı, kendi makam adasrjnı de-
I getirmek,, onu ddkore etaıdk iken, bir de buna yemi 
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ıbîir şey eklendi; kemdMme tahsis edilen konutu tef
riş eitltirimek... îışlte, Sayım TRT Genel Müdürü hak-
Ikınida armaya sürtülen idid'ialar 'da, konutunun tefri
şimden kaıynalktlianımıalkltiadır. 

/Bu sorumlu kişinin ikinci icraatı da, yöneliği 
Ikuruımıdaki personellin faylda'lı olup olmadıklarına, 
ilhltJiı&aslaruna, becerilerime 'baklmadan ve bunları araş-
tırmıadlan, bizim paralelliimİzde değildir diyerek değiş-
€nmök ve deneyimili olmayan kişıii'eri görevlendir-
imıeklj/r. Bu davranış, isterin kaırmalkarışılklığına ve 
hliizmetin 'de. aksamasına neden ofaakltadiir. 

TRTlde, bu duruma ilaveten, radlyo ve telövizyon)-
da icracı olarak programa alınan (sanatçıların bazı
larına imtiyaz tanınmış, bazılarına da programlarda 
ihiiç yer veriıllmıelmıiışltir, verilmemektedir-! Bu durum, 
sanatçılar arasında huzursuzluğa vesile olmaktadır. 

jjdldlia edildiği gibi, TRT ülsıt dıülzey yönet/idlleri, 
gdtiiriWikleri göre^erde keyfî davranışlarla yetıinıme-
yerek, birtakım çıkarlar 'sağlamak ve görevini kö
tüye kullanmak gilbi, bugüne kadar bu kurumda du
yulmamış ollan çirik'in söylentilere neden olmuşlardır. 
Bu söylenltiferlin gerçelk olıup olimıadılğınm araşitırıilma-
sı vle TRT yöneticilerinden bazdan hakkında basında 
yer akmış bulunan Olaylarla ilişiklilerimin olup olma
dığının açılklaniması, bu önergemin MJeellis tarafından 
klalbul edilmesiyle mümkün olacakltır. 

TRT, bugüne kadar, hiçlbıir zaman siyasî baskıla-
rra etki alanından kurftaınılamamışttıir. Aramızda, bu 
kurumun genel müdürlüğümü yapimış olan değerli iki 
(Üyemiz vandur. Onlar, bu tür baskıları yaşamış, acı
sını çekim/iş kişûlerfdiir; bu konukla bizleri aydınlata
caklarını utmarılm. 

TRT'de belirli bir kadrolaşmanın devam ettiğini 
izletmekte yiz; ancak Sayın Devlet Bakanı Hasan 
Celâli GüZel'in bu görevi üşenmesinden sonra, bu 
kadrolaşma daha da hızlanmış/tır^ 

OBVUET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Hayda!.. 

®BVK1İ TAŞTAN (Devamla) — TRT, bütün si
yasî pariti'lferin özellikte bu kurumla ilgili sorumlula
rımın gayretleri ve davraniişlarııyla, güdümlü olmak
tançıikarııllmalıldıır. Bu, millî bir davadır. Böylece, ka
muoyunun yanlış yönlendirilmesi, yanlış şartlandırıl
ması önlenımiş olacaktır, 

TRT'nin en büyük hizmetlerimden biri de, hiç 
küfşkulsuz, kültür hizmet/ildir. TRT, bu hizmetleriyle 
de hatalı ve tutarsızıdır. BÜr ülkede, müzik ve sahne 
sanatları, halikın sanat zevklini belidi bir düzeyin üs
tlüne çıkarıma gayretinden kaçınırsa ve TRT de buna 
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alet olursa, tJoplulmlda bir çözülme, bir zevksizleşme 
ve bir yozlaşma başlar. Hülkümelllin 'tekelinde bulu
nan ve milletim parasıyla çalışmalarını sürdüren TRT, 
bu kanında son derece dikkatli ve tarafsız otaıaiıdir. 
Son yıllarda, eğitici olmayan, örf ve gelenekleri'mize 
uymayan, Tüırlk aile kavramı ve topüuim anlayışına 
'ters düşen yabanca kaymaklı filmler, yine bu alanda, 
yetişen kuşaklarımıza iyi örnek otaayan bazı yerli 
fillmfer sergilenmektedir. Bu tür görüntüler, yetişmek -
te ollan gençliğimizin küMir yapısını, aile anlayışımı 
ve tloplulm disiplinini büyük ölçüde tahrip eümekıtedir. 

Radyo ve televizyon, meyhane müziği ve hatlta 
arabesk müzikte, halikım sanait zevkini zedelemektedir. 

AUl İHSAN ELGİN (İçel) — Damsöz bile çıka
rıyorlar,, 

ŞjBVKll TAŞTAN (Devalmla) — Güzel sanatlar
da ilerleme', güzel sanatlara halkın ilgisini çekime ko
nuşumda, TRT'riinı hiçbir gayret içinde olmadığı gö
rülmektedir, Haltta bu kjonulda o kadar ileri gidil-
ımişltir ki, Sayın Küflltür Bakanı bir arabesk hesıtecisi-
me ve şarkıeıisına şit vermiş ve bu şilt verme merasi-
mii televizyonda yayınlaınırnıışıtıir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu bakan kim? 
IŞEVKıt TAŞTAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayım mMehvekilleri; milletimizi, kültür bakımından, 
arabesk müzikle değil, çağdaş müzikle, çağdaş uy
garlık seviyesinin üzerine çıkaraMliriz. Halikım fikrî 
yapıisıını, bilimsel görlüşlünü ve güzel sanatlara karşı 
tutumunu gdiştiırimek, TRT'nin başta gelen gorev-
ferinlden biridir. Üzülereîk belir'ümek işitenin ki, TRT, 
ısion yıllarda bu alanda, kusur, verilmişiz ve hatta za
rarlı b'ir tutum içline girmiştir, BU durumun neden
lerini bilerek veya bilmeyerek, bu yanlış programın 
kimler tarafımdan hangi amaçla hazırlandıiğmı ve ser
gilendiğini araşitıırmak, bu önergemıin kabulüyle müm
kün olacaktır. 

!Sa;yın Başkan, sayın milletvekilleri; TRT, Tür
kiye Büiyük Millet Meclisi flaal'iyetlerimi ve çakşma-
llarmı kamuoyuna duıyuırmakfta kuskanç davranmakta
dır. Millet, kendini temisil eden bu yüce kurumun bü-
itün faaliyetlerini yakımdan iztemek, ne olup bisttıiğini 
•bilmek isltemektedir. Yeteri otolayan -MeclMe ilgilı-
radyo ve telieviziyon 'yayanlarımda, partiler arasında 
ayrım yapılmaktadır. Muhalefet partilerinin görüntü
leri ve beyanları kısıMı alarak yayınlanmaikta ve ba
zen de hiç yayınlammamakitajdır̂  

IBAŞKAIN — Sayın Taştan, bir dakikanızı rica 
edleceg!İlmi.( 
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Efendim, süremizin dolmasına çok az bir zaman 
fcalmış|tır. Sayın Taştan'ın konuşmasından sonra da, 
önerge sahiplerimden Saıyın Murat Sölkmenoğlu ve 
Sayın Yıllmaz Önen konuşacaklardır. 20 ila 25 dakika 
daha çalışmamız hallinde bu müzakereler tamamla
nacaktır., 

Bu itibarlia müzakerelerin sonuma kadar birleışim/in 
devamını oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edlillmiştilr. 

ÖMIBR KUSMAN (Karis) _ Sayın Başkan, bit
mek üzere olan işler için karar alaJbilürtsiniız. Danısş-
ma Kurulundan bu hususta bir teklif gelmemiş'lJir. 

BAŞKAN — BiiJilyor efendim; konuşmalar lOlaır 
dakika,, 

ÖMIBR KUŞHAN (Kars) — Nasıl bitiyor, ça
lışma süremizin bitmesine 3 dakika kaldı. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Benlim konuş
mam 5 daikilka sürmez efendim. 

Özellikle son haritalarda, TRjTmn, Demokratik 
Sol Pariöinin grup çalışmalarını, grup bildirilerini ya
yınlamadığını, üzüntü ile belirtmek iısltierim. 

Yine, TRT, bir olayın ha:ber niteliğinde olup oi-
madılğıniı, kamuoıyunu ilgilendirip ülgilendljrmediğini, 
keyfî birtakım görüşler ve baskılar altımda değerlen-
dinmekltedir. Bu alanda da hatalı hareket edilmekte-
dir. Toplumu yakından illgilendiren işçi sorunları, 
işçi grevleri, üniversi'Cedlelkli olaylar, gençlik hareket
leri', yurt dıışındaki yurttaşların duıruaniarı hakkında, 
ülkemiz aleyhinde, bazı ülkelerin basın ve televizyon-
lanında yeır alan halklsız ithamlara yeterli kadar yer 
verilmemektedir ve halkumız 'bu konularda billgi sahi-
bıi edilmemektedir. TRT'nin teımeıl görevlerini oluştu
ran balber niteliğindeki blillgileri kaımıuıoyuna yanışız 
olarak aktarması, TRT'nin kaçınialmayacağı görev
lerinin en önemlliiisidir. 

iBu allanda yanlış hareket edenlerin kimler oldu
ğunu, halber alktiarimada neden ihmal gjöslted'ldiiğin.i an-
layalbilimelk için, Meclis ariaiştırmaSı açılması dıolğlrul-
tiüsunda -Demtdkra'tlik Sol Parti olarak- oy kullana-
cağumızı arz .-eder, yüce Meclisin değerli üyelerini say
gıyla selamilarım. (DSP ve DYP sıralanndan alkışlar) 

IBAŞKA'N — Teşekkür öderiz Sayın Taştan. 
Önerge sahipleri adına, Sayın Murat Söklmenoğlu, 

'buyurun efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

—• Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; TRT'deki key
fî idare ve suiistimal iddialarını soimult delillere bağ
layan konunun, her türlü siyasî değerlendirmeler dı
şımda ele alınarak, meselenin araştıotaası hususun-
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da görüşlerimi ifade etimelk için huzıMannızda bulu
nuyor ve yüce heyetinizi saygıyla selamlııyoirulm, 
'(DYP şiarlarından «Bravo» selsleri alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, htüMiimet, Parlamentoda
ki çoğunluğun desteği: ile, her zaman, Meclis araştır-
ımaisı veya gensoru denetimlinden kaçıp başına buyruk 
hareket ettikçe, sıosyal ve ekonomik adalet düzeni ku
rulmadıkça, yalnız siyasal ve anayasal ajandaki ku
ralarla, çağdaş, hür ve demokrat Türkiye kurulamaz, 
hak, hukuk ve adaletten de bahsedilemez. 

(HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Yakışmıyor sana 
Murat. 

MASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Tele
vizyon çeklilyoır hadi, merak etime. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
—' Demokrasilerdeki çoğunluk, rakipsiz ve denıöiiim'-
siz bir kuvıvet merkezi duruimuna gelince, zîoirlbalık 
yolu açılır. Zorbalığın, hukukun üstünlüğüne gaieibe 
çallmasana yüce Mödliısliln asla mülsaade elümıeyeceğine 
ve siz muhterem üyelerin bu yola geçit yenmeyece
ğine inancımızı da ifade etımek işitenim,, 

2954 slayılı Kanun1 ile £eşlk!il olunan TRT'de, üsit 
düzey yetkililerinden bazılarımın, mevcut kanun, tu
zluk ve yöneiümelikledn dışına çılklmayı marifet saya
rak, yasallar gereği suç teşkil edecek bazı icraraıtlar-
da bulunmaları ve bu icraatları kamuoyuna malıol-
masma rağmen, meseleye, Doğru Yoll Partliisi Gnulbu 
(tarafından Meclis araştırlması istenmesinden sonra el 
konulmasa şayanı diklkaltltir. Bugüne kadar, TRT llğili-
üerli hakkında gerekli yasal işlemlerin yaptîmayüşı, 
ziihinlerde ve vicdanlarda çolk cidldî dieriecede ve olum
suz değerlendirmeler doğurduğu için, meseieyi yüce 
'heyetinizin önüne getirmiş bulunuiyorulzı. 

ISaym miirettvelki'Uleır'i, keyfî idaremin devlet içinde 
ısiimlgeısli haline gelen TRT'ye, Türk'iye Büyük Millet 
Meclisi el kaylmalıdıır. Kuırujm dı§ı ilişkilerde geretklli 
diklkalt ve i'hüilmamı gösitermıeyenler, görevine uygun 
düşmeıyen davranışlarda 'bulunduğu tespit edilenler 
hakkında Meclis araşitsıirması açılması vacip olimoîltuır. 
Bugünkü çağdaş dünyada özel çiftlikler dahi bu ka
dar sertbesıt idare ediimediğÜ hailde, kendisinin layüsel 
otluğunu zianneden TRTIdelki sforumluluk haiklkınıda 
Meclis araştırması açılması zarurîdir. (DYP sıırala-
rınıdlan «iBraıvö» seslıeırli alkışlar) 

Sayın miUtetyeMlleri, TRT^nin, kendi mülföttişleri-
nıin raporunu, hangi özel sdb'epılerle dikkate allrnıa-
dığı meçhuldür. Ayrıca, raporların dahî giziiiiğmi 
İhlal edenler, müfettişlere tütrlü baıslkı yapanlar, bu
gün TRT'yi idare ötımöye devam ejbmekltedirier. Ken-
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.dilerini slorulmisiuz sayanikfl, millî iradsyi, mülleti hiçe 
saymak gM bir gafletin içine düşmüşlerdir. Devlet 
Demeötame Kurulu da TRTIyi, y"a hiç denetleme-
nıekitedir, ya da denetilerk'en titiîz davranmamaktadır. 
Onun için, Yüce Meclis, bu layuisel idare zihniyeti
ne el koymalıdır diyoruz. 

Sayın miUeüveikilleri, usuîlsüizlük söylentilerin'im 
belgelendiği, kendi kurduğu şirketlere iş ısmarlayan 
müdürlerin görülmemiş ölçülerde 'fiyatlarla iş alan 
fi'rlmal'ar hakkımda delillerin oltadan kaldiinlm'ayacak 
bir aşamaya gelmesinden sonra, Türkiye Büyük Mil
let Meclisli araşjtııtma yapimiayaclak da ne yapacaktır? 
(DYP şuralarından «Û&rayo» seslleri, alkışlar) 

iMuhltJerem milletvekilleri, yüce Meclis, ciddiyeti 
herkes tarafımdan kabul edilen olaylar karşısında in
celenle yaıpmayacaik da, ne yapacaktir? Hür ve de
mokrat Zihniyetin haklim olduğu Amerika Birleşik 
Devletlerinde halen görev yapan ^6 araştırıma ko-
miilsiyomunun mevcut olduğunu da hatırlanmak iste
riz. Halbukli bizde, bazı konuların araştalması ge
reğine inanıldılğı halde, sarf muhalefetten geldi diye, 
sayışla! üstünlüğe dayanılarak, araştırıma imkânı or
tadan kaldırıltmakltadm Almlerika Birleştik Devletlerin
de, devlet başkanliarı dahi bu komisyonlar karşısına 
çağırılıyor da, TRT'nıin yüce Medlrse hesap verme
sinden niçin kaçınılıyor, işit© bunu anlamak mümkün 
değildir, 

Muhterem milMvekliileri, demokrasinin emniyet 
supapHaırından biri olan araşltıırlma komisyonlarının 
mücerret iddiaları incelemesi, iktidarlara kuvvet verir, 

Sayın mıilletvekiilleri, TRT'nin yanlış, usulsüz, la-
yülsıel uygulamalarının gözler önüne sergilenmesini, 
geliniz temin edeHliım. Geliniz, TRTIdeki bazı üslt dü
zey yöndüicilerinin devlet parasını gereksiz ve usul
süz bir biçimde kendi çıkarları için kullandıklarını 
gün ışığına çıkaralım., 

iBu husufta, evvelki uylgulamalarına rağmen, bu
gün meseleyi anlayanlar, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunu nihayet göreve davet etmişlerdir. 

YILMAZ IMS AN HASTÜRK (istanbul) — Za
man kazanmak lçin..< 

İMÜSTAFA MURAT SÖKiMENOĞLU (Devam
la) — Yolsuzluk İddiaları, TRT'nin manevî şahsiyeti-
nıi yıpratabilir, «Bunların ıncelenm'esii için Başbakana 
'başvurdum» diyen sayın Genel Müdüre huzuriannız-
da soruyorum; Personel Yönethıelıiğinîn 62 nci mad
desinin (a) fıkrasının uygulanıp uygulanmaması husu

su genel müdürlük makamının takdirine bırakıldığı 
ihalde, genel müdür, sorumluluğu üstünden atmak kas
tı ite mi raporu disiiplin kuruluna havale etmiştir? 
Hiçbir idarî teklif ve tasarruf disiplin kuruluna bıra
kılmazken, liilk kez, bu tür olayı incelemeye zorlanan 
disiiplin kurulunda verilen kınama cezasını bir derece 
hafifleterek, uyarı cezasına dönüştürmüş, dolaylısıyla 
sorumlunun görevden alınmasına gerek olmadığı ka
rarını niçin vermiştir? 

ALİ İHSAN ELGİN '(îçeİ) — Sayın Bakana sor, 

FEYZULLAH YILDIRİR (Gaziantep) — Cevap 
veremez, 

MUSTAFA MURAT SOKİMENOĞLU (Devam
la) — Muhterem Tmiletvefcileri, sadece disiplin ceza
ları kararlarının görüşüldüğü dMpl'in 'kuruluna, idarî 
teklifler ve tasarruflar hakkında karar verme yetkisi 
'tanıyanlar, şimdi nasıl oluyor da, (aylar sonra.) çok 
büyük ve geniş kapsamlı ciddî bir araştırma ürünü ola
rak' bu dosyayı görüp, örtbas ettiği olay hakkında 
Başbakanlığa başvuruyor? Demek ki, 'bugüne kadar 
yaptığı tasarruflar hakkında usulsüzlüğü kendisi de 
kabul etmiştir; ermiştir ama, lidldia edilen 'konulandan, 
niçin kendi beğendikileni altı yedi tanesini Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kuruluna götürmüştür de, hep
sini sevk etmemiştir? Bunun da açıklanması gerekir. 
İşte, ibu uygulama ve bu karar dahi, TRT'nıin içinde 
bulunduğu valhim durumu 'açık 'bir şekilde ortaya koy
maktadır, 

Sayın milleiS^killeri, bu ve bunun gibi birçok olay, 
Türkiye'nin, liberal görüşlü kadrolar yerine, müdahale
ci bir zihniyetin hâkim olduğu kadrolarla idare edil
diğini göstermektedir. Ayrıca, müdahaleci, zihniyete 
'hâkim kadroların liberal ekonomi uygulamalarındaki 
muvaffakiyetsiziğini saklamaya çaba sarf etmesi de, 
yeni başarısızlıkların bir devamı olmaktadır. Bu başa
rısızlık, dilekçe hakkının engellenmesiyle de örtbas 
edilemez. Bu (başarısızlık, dilekçe hakkının engellen
mesiyle de örtbas edilemez. Ataltüirkçü, vatansever 
Türk işçisinin dertlerini ihtJİva eden dilekçenin yüce 
'Meclise gelmesi, belki maddeten engellenmeye çalışıl
mıştır, ama Türk işçisi yüce 'Meclıis'in manevî deste
ğine sahiptir. '(DYP sıralarından «'Bravo» sesleri;, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın miietvekileri; siz muhterem 
Üyelerin müspet oylarıyla bu zihniyete karşı çıkılaca
ğı ve yakın" faydacılıkla, Türk demokrasisinin içine 
sokulduğu durumdan biraz da olsa kurtulacağı ümli-
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ıdiiyle, yüce 'heyetünlizi saygıyla sdarnlıyoruım. (DYtP ve 
SHP sıralarındlan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz. 
Sayın Fikri Sağlar, 'kendi yerine, Sayın Yılmaz 

önetı'in konuşmasını önermiştir, Yalnız, Sayın Yıl
maz Örten 1in önergede 'imzası yok; anca'k, gönderdiği 
bir önerge (ile buna katıldığını 'beyan etmiş bulunmak
tadır; 'bu vesileyle kendiısüne siöz veriyorum. 

Buyurun Sayın önen. 
iSayın. Önen, sürenizi aşmamanızı rica ediyorum. 
H. YUL'MAZ ÖNEN <tzımJir) — Sayın Başkan, 

değerli nıilletvekilleri; önerge sahibi olarak konu hak
kında görüş'terıiımizi ısunmalk üzere huzurunuzdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (İSHP sıralarından alkış
lar) 

Değerli mille'tivdkilleri, TRT Kurumu, devletimıizin 
en önemli kurumlarından biridir. Bu kurumun, Ana
yasa ve yasa esaslarına uygun şekilde görev yapma
ması, bazı çevrelerin emrine tahsis edilmesi, hiç şüp
hesiz, Türkiye için son derece zararlı sonuçlar doğur
maktadır. 

Bugün, bu kurumun ne iç, ne de dış denetiminin 
gereği gibi işletilmediğini görüyoruz. Bilindiği gibi, 
2954 sayılı Yasa iki önemli denetim müessesesini ön
görmüştür. Bunlardan birincisi, Radyo Televizyon 
Yüksek Kurulu, ikincisi ise, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kuruludur. Radyo ve Televizyon Yüksek Ku
rulunun görevi, yurt içi radyo televizyon yayınları 
için millî siyasete uygun ilkeleri saptamak ve yasada 
belirtilen görev ve esasların uygulanmasını gözetmek, 
denetlemek ve değerlendirmektir. Yüksek Denetleme 
Kurulu da, TRT'nin idarî ve malî teknik denetimini 
yapmakla görevlidir. Bir de, kurumun iç denetimi için 
Teftiş Kurulu ihdas edilmiştir. 

Bütün bu denetim yollarına rağmen, kurumun iş
leyişinden, derece derece herkes şikâyetçidir; hatta 
iktidar bile; ama, iktidarın şikâyeti başka o, TRT' 
nin ANAP borazanlığtnı gereği gibi yapamadığından 
yakınmaktadır. Öte yandan, basında TRT ile ilgili 
çok sayıda yolsuzluk iddiaları yer almaktadır. O1 hal
de, bu kurumda bir hastalık vardır ve bu hastalığa 
yüce Meclis elkoymalıdır. 

Değerli milletvekilleri, radyo ve televizyon yayınla
rını hep birlikte izliyoruz; programlar, haber bülten
leri, diziler, filmler hiçbirimizin meçhulü değildir. Bir 
de yabancı radyo ve televizyon programlarına göz 
atınız; dünyanın hiçbir ülkesinde yabancı kültürlere 
böylesine tutsak olan bir başka televizyon kurumu gö
remezsiniz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Aklınıza şöyle bir soru gelmiyor mu? TRT Ku
rumu, 7 bin personel istihdam etmektedir; acaba bu 
personel ne yapıyor? Kimi lojmanlarını düşünüyor, 
kimi yurt dışında inceleme yapıyor, kimi para kaza
nıyor. Acaba, sürekli olarak yayınlanan Amerikan, 
Alman, Fransız, Sovyet, Yugoslavya, Avustralya dizi 
ve filmleriyle mi millî ve muhafazakâr kültür eğitimi
ne yardımcılık görevi yerine getirilmekte? TRT Ku
rumunun yerli yapımlarının da astronomik ücretlerle, 
çeşitli firmalara, Yeşilçam'a sipariş edildiğini öğreni
yoruz. Milliyetçi ve muhafazakâr arkadaşlarımız aca
ba bu yapımlarda verilen mesajlar, konuşulan dil, ya
pımların niteliği ile genel ahlak ve Cumhuriyetimizin 
temel nitelikleri arasında nasıl bir yakınlık kurabili
yorlar? 

Değerli milletvekilleri, burada, yakınmaktan usan
dığımız ve yorulduğumuz önemli bir noktaya değin
mek istiyorum. Acaba, Anayasamız, tarafsızlık ilkesi
ni, TRT Kurumunun çiğnenmesi için mi öngörmüş
tür? Dünyada, devlet radyo> ve televizyonunu böylesi
ne bir propaganda aracı olarak kullanan bir başka hü
kümet mevcut değildir. Sayın Başbakan hasta yata
ğından, ünlü tele - showunun yayınlanamayan bölüm
lerinin de televizyondan yayınlanması emrini verebil
mekte, haber bültenlerini tamamen işgal eden, temel 
atma, hizmete açma haberlerinde ise, bakanların mu
halefeti kötülememeleri, tarafsızlık olarak nitelendiril
mektedir. 

Birbirimizi aldatmayalım; TRT Kurumu, kendisi
ni tarafsız bir devlet yayın organı olarak değil, bir hü
kümet kuruluşu olarak görmekte, hükümetle ilişkile
rini bu düşünceyle düzenlemektedir. Meclis araştırması 
talebimiz üzerinde hükümetin talihsiz tepkisinin bu 
ilişkilerin sonuçlarından duyulan rahatsızlığın bir 
göstergesi olduğuna inanıyoruz. TRT Kurumu, bir 
devlet müessesesidir, özel bir şirket değil. Bütçesi, ya
sayla tayin edilen amaçlara ulaşmak için kamu kay
naklarından karşılanmaktadır. Devlet parasının gelişi -
güzel harcanmasına göz yumulmaması gerekir. TRT 
Kurumunun yayınladığı bazı programlara herhalde 
dikkat etmişsinizdir; bir sanatçı, sporcu, ya da kent 
adını bilirseniz, para ya da eşya kazandıran yarışma 
programları, sunucuyla yaptığınız pazarlıkla eşya ka
zandıran programlar, gelişerek TRT yayınlarını işgal 
etmekte. Bu programların eğitim, kültür ya da eğlence 
niteliği var mıdır? 

TRT Kurumunun olumlu, başarılı; yasal, ilke esas
larına uygun programlar yayınlaması, elbette her va
tandaşın özlemidir; oysa, yapılan yayınlar ortadadır. 

58 — 
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TRT Kurumundaki yolsuzluk iddiaları, her vatandaşı 
rahatsız eden boyutlara ulaşmıştır. Denetim mekaniz
masının çalışması 4a ortadadır. 

Bu durum karşısında, yüce Meclisin, TRT Kuru
mu hizmetlerinde, görülenler ile görülmeyenleri bir 
arada ele alması, araştırması, incelemesi, değerlendir
mesi artık zorunlu olmuştur. 

Yüce Meclisin böyle bir görevden kaçınması, her 
yönüyle açık bir vebaldir. Hiç kimsenin, bu önemli 
devlet kurumunu çeşitli şüpheler altında bırakmaya 
hakkı yoktur. Meclis araştırması isteğini kötü niyet 
olarak nitelendirmek, ya da Meclis araştırması isteği
ni kabul etmemek, TRT Kurumunun şüphelerden arın
masını sağlamaz. 

Takdir yüce Meclisindir. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, or
du ve güvenlik güçleri arasına sızmaya çalışan tarikat
lara ve irtica konusunda askerî okul ve polis kolejle
rinde alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı ce
vabı (7/1601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Birtakım yerler ve güçlerden cesaret alarak bü
yük bir rahatlık ve serbesti içinde Devlet dairelerin
den, üniversitelerden, taşradaki ilk ve ortaöğretim ku
rumlarına kadar sızan ve buralardaki köşebaşlarını 
tutan irticaî şer kuvvetleri, şimdi başka ve daha et
kin hedeflere yönelmiş bulunmaktadırlar. 

Uzun vadede, Devletimizin yönetimini teokratik 
düzene sokmak isteyen mihraklar, bu maksada yöne
lik olarak uzun bir süreden beri askerî okullar ile po
lis okullarına sızma yolları aramakta ve sinsice faa
liyetlerini yürütmektedirler. 

Bunlar, irticai bu okulların içine sokmak suretiyle 
burada yetişen gençleri çeşitli tarikatların müritleri 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Her iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul 
edümemiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 

Alınan karar gereğince, 523 sıra sayılı kanun tasa
rısını görüşmek ve bu tasarının görüşmeleri çalışma 
süresinden önce bittiği takdirde, içtüzük teklifi gö
rüşmelerine devam etmek için, 25 Mart 1987 Çarşam
ba günü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanıl** S^ati: 19.45 

hailine getirmek ve Türk Ordusunu ve emniyet güç
lerini, İran'daki gibi Humeynici bir mollalar kuvveti 
haline sokmak istemektedirler. 

Çukurova Üniversitesindeki rektörler toplantısın
da askerî liselerdeki bir kısım öğrencilerin, nurcu 
gruplardan Fetullahçıların ağına düşerek örgütlendiği 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna yan
sıtılmış ve Genelkurmayımızca gerekli önlemlerin alın
dığı da bildirilmişti. 

>1. Bu öğrencilere özellikle bazı cazip olanaklar 
sağlanmakta ve sonra da kafaları yıkanarak ileride 
kendi şeriat düzenlerine uygun komutanlar yetiştiril
mek istendiği öğrencilerin ifadelerinden de anlaşılmak
tadır. 

Tüm istihbarat teşkilatlarının bu örgütlenmelerden 
ve sızmalardan haberi olduğuna göre, bugüne kadar 
bu organizasyonu yapan kurum ve kişiler hakkında 
bir işlem yapılmış mıdır? Bu kurum ve kişiler kimler
dir? Maddî olanaklar nasıl ve nerelerden sağlanmak
tadır? 

2. Astsubay hazırlama okullarında meydana çı
karılan ve liselerdeki faaliyetlerle aynı maksada yö
nelen irticaî faaliyetlere karışan lise ve astsubay ha
zırlama okulu öğrencisi adedi ne kadardır? Ne ka
darının okulla ilişiği kesilmiştir? Dergi ve gazetelerde 
dahi bu çocukların kafalarının yıkandığı irtica mer-

VI. — SORULARİ VE CEVAPLAR 
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kezlerinin adı geçtiğime, göre, bunların asıl merkezleri 
ile diğer hücreleri tespit edilip, sanıklar hakkında ge
rekli yasal işlemler yapılmış mıdır? Buralarda ele ge
çen irticaî basın ve yayın organlarına elkonulmuş mu
dur? Bunlar nelerdir? Ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. trtica merkezlerinin eğitiminden geçip gözden 
kaçan harp okulları, Jandarma Subay Okulu ve ast
subay hazırlık okullarından mezun olan, bugün ordu 
saflarına katılmış genç subay ve astsubaylar var mı
dır? Varsa ne işlem yapılmıştır? Bu hususta gerekli 
inceleme ve araştırma yapılıyor mu? 

4. Askerî okullarda olduğu gibi polis okul ve 
kolejlerinde de tarikatçıların, gençlerin beyinlerini yı
kamak için her türlü maddî olanak ve yardımları kul
lanarak faaliyetlerini sürdürmekte oldukları anlaşıl
maktadır. 

Genel güvenlikten sorumlu ve yetkililer, Genelkur
mayımızın gösterdiği hassasiyeti neden göstermiyor? 
Polis adayı öğrenciler arasında böyle faaliyete karı
şanlar ve onları bu yöne sevk edenler için ne gibi iş
lem yapılmıştır ve ne gibi önlemler alınmaktadır? 

5. Ordu ve güvenlik güçleri içine sızmaya çalışan 
ve etkin faaliyet gösteren tarikatlar hangileridir? Hü
kümet tüm bu faaliyetler ve tarikatlar için ne gibi ya
sal işlemler yapmış ve Önlemler almıştır? 

6. Askerî liselerde ve astsubay hazırlama okulla
rında yapılan irtica operasyonları ile ilgili olarak Millî 
Güvenlik Kurulunda irticaî şer kuvvetlerinin ordu için
deki örgütlenme ve propaganda faaliyetleri ile ilgili 
bir değerlendirme yapılmış ve alınacak önlemler tes
pit edilmiş midir? Edildi ise hükümet olarak genelde 
ne gibi Önlemler alınmıştır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 20.3.1987 

HUKMÜŞ, Kan. : 1987/ 
244 - NG 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 24.2.1987 tarihli ve 7/1601-7858/31158 sayılı 
yazısı. 

(b) Başbakanlığın 3.3.1987 tarihli ve K.K.Gn.Md. 
18/106-i23O8/Or678 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı tarafından ve
rilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız aşağıda 
sunulmuştur. 

1. Askerî okullara yönelik irticaî faaliyetler baş
langıç denebilecek safhada, astsubay okullarında gö

revli komuta kademesinin çalışmalarıyla ortaya çıka
rılmıştır. irticaî faaliyetlerle ilişkisi olduğu saptanan 
öğrencilerin ifadelerinden askerî okullara sızmaya ça
lışan irticaî örgüt mensuplarının Nurcular olarak bili
nen gruba dahil kişiler olduğu anlaşılmıştır. 

Jandarma ve emniyete ait okullarda irticaî faali
yetlere katılan ve öğrencileri bu yola sevk eden kişi 
olmadığı için öğrenci ve yöneticilerden herhangi bi
rinin okulla ilişiği kesilmemiştir. 

2. Yapılan soruşturmalar sonucunda askerî lise
ler ve astsubay hazîrîama okullarında irticaî faaliyet
lere karıştıkları tespit edilen öğrencilerden 73'ünün 
Okul Disiplin Yönergesi hükümlerine uygun olarak 
askerî okullarla ilişkisi kesilmiş, 88'i de ailelerinin 
isteği ile okuldan alınmışlardır. 

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ideolojik faaliyet
lere katıldıklarına dair, mevcut yasalara, göre delil 
teşkil edebilecek bilgi mevcut olan muvazzaf subay 
ve astsubay bulunmamaktadır. 

Askerî okullara alınacak öğrencilerin seçiminde 
askerî okul öncesi öğrencilik safahatı hakkında ge
rekli güvenlik soruşturması yapılarak, her türlü ide
olojik akımlara karışmamış olmalarına özen gösteril
mektedir. Buna rağmen askerî okullara girmelerinden 
sonra ideolojik akımlara karıştıkları tespit edilen as
kerî personelin mevcut yasalara uygun olarak Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmektedir. 

Askerî personelin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir 
komuta zinciri dahilinde her kademedeki komutanlar 
tarafından meslekî kabiliyetleri yanında fikrî yapıla
rı bakımından da sürekli takip ve kontrolleri yapıl
maktadır. Askerî personelin Atatürk inkılapları dışın
da bir ideolojiye karıştığına dair en küçük bir emare
nin elde edilmesi halinde gerekli idarî ye adlî tahki
kat sonucuna göre ilgili personel hakkında yasal iş
lem yapılmaktadır. 

Jandarma Subay Okulu ve Astsubay Okulunda 
irtica merkezlerinin eğitiminden geçen subay ve ast
subay yoktur. 

4. Polis okullarında bu tip faaliyetlere katılan 
ve onları bu yola sevk eden kişi yoktur. Ancak Po
lis Koleji ile ilgili olarak yapılan iki ihbar mülkiye 
müfettişlerince tahkik edilmektedir. 

Jandarma ve emniyete ait okullarda okuyan bü
tün öğrencilerin okul içi ve okul dışı tutum ve dav
ranışları sıralı amirlerince yakinen takip edilmekte ve 
üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 
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5. Yürütülen soruşturmalar sonucunda askerî 
okullara sızmaya çalışan irticaî örgütün Nurcular ola
rak bilinen grup olduğu anlaşılmıştır. 

6. Millî Güvenlik Kurulunun 27 Aralık İ98'6 gü
nü yaptığı toplantıda askerî liselerde ve astsubay ha
zırlama okullarında yapılan irticaî operasyonlarla il
gili olarak herhangi bir görüşme yapılmamış ve ön
lemler tespit edilmemiştir. Kurul toplantısında, Tür
kiye genelinde irticaî hareketlerle mücadelede alınma
sını öngördüğü tedbirleri hükümete bildirmiş ve Sa
yın Başbakanın uygun görüşü ile sözkonusu tedbirler 
konusundaki çalışmalara başlanmıştır. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Türkiye'nin radar ağı ile örülmesi için alınan 
kararın geciktirilmesinin nedenine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Veysel At as oy'un yazılı sevabı (7/1608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin radar ağı ile örülmesi kar'arının gecik

tirilmesi ile ilgili aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delâ
letlerinizi saygı ile arz ederim. 

19 . 2 . 1987 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

1. Mevcut radarların yenilenmesi ve Türkiye'nin 
radar ağı ile örülmesi için alınan karar niçin gecikti
rilmektedir? İki senedir bekletilen ve acil olarak nite
lendirilen bu kararın tatbiki îçin ne gibi önlem aldı
nız? 

2. Çok acil ihtiyaç olarak alınan kararın askıya 
alınması buna ihtiyaç olmamasından mı, yoksa ihale
ye talip olan yabancı firmalar arasındaki seçimde bir 
zorluk çıkmasından mı kaynaklanmaktadır? Bu zorlu
ğun giderilmesi için ne gibi önlem aldınız? 

3. Bu ihaleye hangi ülkelerden kaç firma talip 
olmuştur? Söz konusu zorluk Amerikan, Fransız ve di
ğer yabancı firmaların teknolojisinden mi yoksa ter
cih konusunda yetkililer arasındaki ihtilaftan mı ileri 
gelmektedir? Bu firmaların hangisinde Türkiye için 
geçerli yüksek teknoloji kullanilmaktadır? Söz konu
su bu ihtilafın giderilmesi için ne gibi tedbir aldınız? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı * 23 . 3 . 1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15/476-8466 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 24.2.1987 tarih ve Kanunlar ve Karar

lar Dairesi Bşk. 7/1608 - 7881/31225 sayılı yazınız. 
b) 5.3.1987 tarih ve 002/0443 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoğlu 

tarafından Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
yın Kaya Erdem'e yöneltilen, ancak ilgi (b) yazıyla 
kendisi adına tarafımdan cevaplandırılması istenen 
Türkiye'nin radar ağı ile örülmesi için alınan kararın 
geciktirilme nedenine ilişkin yazılı soru önergesi in
celenmiş ve cevaplarımız soru sırasına uygun olarak 
aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Mevcut radarların yenilenmesi ve Türki
ye'nin radar ağı ile örülmesi için alınan karar niçin 
geciktirilmektedir? îki senedir bekletilen ve acil ola
rak nitelendirilen bu kararın tatbiki için ne gibi ön
lem aldınız? 

Cevap 1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün Türkiye Hava Trafik Kontrol Ra
dar Kaplama Projesinin geciktirilmesi söz konusu de
ğildir. Anılan proje ihalesine 4 Kasım 1985 tarihinde 
çıkılmıştır., Bu sorudaki cevapların teknik yönleriyle 
açıklanması 3 üncü soru - cevap hanesinde yapılmış 
olup, ihalede, verilen teklifler üzerindeki değerlendir
meler halen sürdürülmektedir. 

Soru 2. • Çok acil ihtiyaç olarak alınan kararın as
kıya alınması buna ihtiyaç olmamasından mı, yoksa 
ihaleye talip olan yabancı firmalar arasındaki seçim
de bir zorluk çıkmasından mı kaynaklanmaktadır? 
Bu zorluğun giderilmesi için ne gibi önlem aldınız? 

Cevap 2. Üçüncü sorunun cevabında belirtildiği 
üzere, ülkemiz çıkarları açısından bazı ilave girişim
ler yapılarak, projenin yeniden belirlenmesi yönünde 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmaların sürdürül
mesi, projenin askıya alınması anlamına gelmemekte
dir. 

Soru 3. Bu ihaleye hangi.ülkelerden kaç firma ta
lip olmuştur? Söz konusu zorluk Amerikan, Fransız 
ve diğer yabancı firmaların teknolojisinden mi yoksa 
tercih konusunda yetkililer arasındaki ihtilaftan mı 
ileri gelmektedir? Bu firmaların hangisinde Türkiye 
için geçerli yüksek teknoloji kullanılmaktadır? Söz 
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konusu bu ihtilafın giderilmesi için ne gibi tedbir al
dınız? 

Cevap 3. Türkiye Hava Trafik Kontrol Radar 
Kaplama Projesi 4 Kasım 1985 tarihinde Uluslararası 
kredi ve ihaleye çıkarılmıştır. Söz konusu proje iha
lesine; 

— Standart Electric Lorenz AG (Alman), 
— Thomson CSF '(Fransız), 
— Selenia Spa (italyan), 
— Hughes Aircraft (Amerikan), 
Adlı firmalar teklif vermiştir. 

Mezkûr firmaların tekliflerinin teknik yönden de
ğerlendirilmesi teknik değerlendirme komisyonunca 
yapılarak ihaleye katılan dört firmamn da teklifleri 
uygun bulunmuştur. B'ilahara, teknik yönden uygun 
'bulunan firmaların ihale tarihinden sonra krediye iliş
kin tekliflerine iyileştirici mahiyetteki teklifleri idare 
ve Hazinenin menfaatlerinin koruyucu mahiyette 'bu
lunduğundan rekabet şartlarını zedelemeden, firmala
rın vermiş olduğu teknik teçhizat nitelik ve sayısında 
herhangi bir değişiklik yapılmaksızın ihaleye katılan 
tüm firmaların fiyat ve kredilerine ilişkin iyileştirici 
nihaî tekliflerinin 1.9.1986 tarihine kadar verilmesi is
tenilmiştir. 

1.9.1986 tarihinde, mevcut dört firmadan, standart 
Electric Lorenz AG teklif vermemiştir. 

Bu itibarla, diğer üç firmanın kredi teklifleri de
ğerlendirilmeye tabi tutulmuş, söz konusu firmalardan 
değerlendirme sonucu en ucuz teklif verdiği anlaşılan 
Selenia Spa Firmasının kredi teklifi İdarî Teknik Hu
susî Şartnamenin 12 ne i maddesinin (e) fıkrasında yer 
alan «Seçimi yapılan firmanın getireceği kredi teklifi 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun müta
laasına bağlı olup, ayrıca mezkûr müsteşarlıkça da 
kredi teklifi onaylanacaktır.» hükmüne istinaden Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına görüş alınmak üze
re gönderilmiş ve bu husus İtalyan Selenia Spa Firma
sına da ayrıca bildirilmiştir. 

Bilahara, Ffansız Dış Ticaret Bakanının, Fransız 
Thomson CSF Firmasına Fransız Hükümetinin söz 
konusu projede kullanılmak üzere 44 milyon Fransız 
Frankı tutarında bir hibe yaptığına dair resmî beyanı 
ve ihaleye katılan firmaların off - set uygulama im
kânlarına ilişkin herhangi bir tekliflerinin olmaması 
nedeniyle nihaî karara varılmadan önce rekabet şart
larını zedelemeden bazı ilave girişim, araştırma, ince
leme yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığı 

için tüm firmalardan 5 Ocak 1987 tarihinde verilmek 
üzere; 

— Verilebilecek en son fiyatlar, 
— Kredi şekil ve şartları, 
— Off - set uygulama imkânları, 
Hususlarını ihtiva eden teklifleri istenilmiştir. 
Söz konusu teklifler üzerindeki değerlendirme ça

lışmaları sürdürülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakam 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Lice -
Akçabudak köyündeki deprem evleriyle ilgili olarak 
15.10.1981 tarihli gazetelerde yer alan iddialara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1629) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

23 . 2 . 1987 
Cüneyt Canver 

Adana 

15 Ekim 1981 tarihli gazetelerde «Lice'nin Akça
budak Köyünde deprem sonunda yapıldığı bildirilen 
evlerin yerinde boş arsaların bulunduğu Lice Noterli
ğinin 1981/455 yevmiye No. lu zaptıyla tespit edilmiş, 
ancak Akçabudak Köyü Muhtarı Mehmet Orakçı'nın 
İmar İskân Bakanlığına başvurusu üzerine Bakanlı
ğın 7.8.1981 tarih ve 1-04-03/21-39 21887 yazısı ile 142 
ailenin konutlarının yapılarak konut sahiplerine tes
lim edildiği bildirilmiştir. Buna göre, • 

1. Bakanlık bu olayı soruşturmuş mudur, soruş
turmuş ise sonucu ne olmuştur"? 

2. Olayın sorumluları yakalanarak adalete teslim 
edilmişler midir? Bu konutlar var mıdır, yok mudur? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 24 . 3 . 1987 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-05,-02/21-39 2254-
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
llgli : a) 27.2.1987 gün ve 7/1629 - 7944/31400 sa

yılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 5.3.1987 gün ve 18/106-2329/ 
01747 sayılı yazısı. 
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Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da 
kendileri adına ilgi (b) yazı ile tarafımdan cevaplan
dırılmasını istedikleri ilgi (a) yazı eki yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Diyarbakır İli Lice İlçesinin Akçabudak Köyü 
Muhtarı Mehmet Orakçı'mn, Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğine verdiği ve ilgisi nedeniyle Bakan
lığımıza aktarılan 8.12.1980 günlü dilekçesi incelene
rek; 6.9.1975 tarihinde meydana gelen depremde söz 
konusu köyde konutları yıkık - ağır hasar gören afet
zedelerden 142 ailenin 7269 - 1051 sayılı Kanuna göre 
hak sahibi kabul editdiği ve konutlarının yapıldığı yö
nünde cevap verilmiştir. 

Ancak köy muhtarının cevabî yazımızı basına in
tikal ettirmesi ve 15.10.1981 gün ve 12037 sayılı Hürri
yet Gazetesinin birinci sayfasında «Skandal, Bakanlı
ğın var dediği 142 konut ortada yok» başlıklı yazı üze
rine konu kayıtlarımızda yeniden incelenmiştir. Yapı
lan inceleme sonucu Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
ve isimleri birbirine çok benzeyen Akçabudak ve Bu
dak köylerinin olduğu ve her' iki köyünde 6.9.1975 
depreminden hasar gördüğü anlaşılmıştır. 

Akçabudak köyünde (Hasar gören mezraları dahil) 
142 ailenin oturduğu toplam 80 konut yıkık-ağır de
recede, 8 konutta orta derecede hasar görmüştür. Ak
çabudak köyünün ulaşım imkânı olmadığından 1975 
yılında depremi müteakip konutları yaptırılamamıştır. 
1975 kışını geçirebilmeleri için ağır hasarlı 80 konu
tun maliklerine 5.000 er TL., geçiüi iskân yardımı ya
pılmıştır. (Lice deprem bölgesinde 1975 kışından önce 
daimî iskân konutları yapılamayan tüm yerleşim yer
lerindeki yıkık ve ağır hasarlı konut maliklerine bu 
yardım yapılmıştır). Yine konutları orta hasar gören 
8 afetzedeye de konutlarını onarmaları için 7.500 er 
TL. onarım yardımı yapılmıştır. 

Budak koyunda (hasar gören mezrası dahil) yıkık 
ve ağır hasarlı 43 konuttan 55 aile 7269 - 1051 sayılı 
Kanuna göre hak sahibi kabul edilmiş ve depremi 
müteakip 38 m2'lik 43 nüve konut yapılmıştır. 1976 yı
lında da 38 m2'lik konutlar 53 m2'ye tamamlanarak 
55 konut olarak yapılmış ve tüm hak sahiplerinin ih
tiyacı karşılanmıştır. 

Akçabudak köyü listelere geçerken A. Budak ola
rak geçtiğinden köy muhtarına cevap verilirken alt sı
radaki Budak köyüne ait bilginin sehven verildiği an
laşılmıştır. Yapıldığı bildirilen konutlar Budak köyün
de yapılmıştır. İsim benzerliğinden dolayı sehven bil
gi verildiği anlaşılmış ve bu konuda Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğine ve Başbakanlığa 
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23.10.1981 gün ve 28650, Diyarbakır Valiliğine 
20.10.1981 gün ve 28309, köy muhtarı Mehmet Orak-
çı'ya da 23.10.1981 gün ve 28649 sayılı yazılarımızla 
Akçabudak köyünde konutların yapılmadığı, yapıldığı 
belirtilen konutların Budak köyüne yapıldığı, Akça
budak köyündeki konutların bütçe imkânlarına göre 
programa alındığında inşaatlarının yapılacağı bildiril
miştir. Ayrıca; 16.10.1981 tarihinde zamanın Sayın 
bakanınca bu konuda gazetelere yazılı bilgi de gönde
rilmiştir. Hürriyet Gazetesi; gönderilen bu bilginin 
özetini daha sonra yayımlamıştır. Yukarıda açıkça 
belirtildiği gibi bu köyde konut ihalesi yapılmadığın
dan yapılmayan konutların yapıldı denilerek program
dan çıkarılması veya herhangi bir ödeme yapılması 
söz konusu değildir. 

Akçabudak köyünün 2 mezrasının iç iskâna tabi 
tutulup, Diyarbakır il merkezine yerleştirilmesi husu
sunda 19.9.1977 gün ve 7/14165 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı bulunmaktadır. Aynı Bakanlar Kurulu 
karan ile Diyarbakır merkezde yerleştirilmesi uygun 
görülen Lice İlçesinin Bayırlı, Yamaçlı, Kulp ilçesinin 
Ağıllı ve Dicle ilçesinin Değirmenli köylerindeki hak 
sahipleri ile birlikte Akçabudak köyünün Helejin ve 
Botyan mezralarındaki 37 hak sahibine verilmek üze
re 450 konutun inşaatına 1986 yılında başlanmış olup, 
1987 yılı içerisinde konutlar bitirilip hak sahiplerine 
verilecektir. 

Akçabudak köyünün inşaatları devam eden 2 mez
rası dışındaki hak sahibi ailelere kendi köylerinde büt
çe imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda inşaat yar
dımı yapılabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
4 — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

in, Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrome-
kanik Sanayi A.Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak 
ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1649) 

Türkiye Büyük MİM Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı Sayın Sudi Türel tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 

• ederim. 
Türkân Turgut Arıkan 

Edirne 
Soru 1. Türkiye Elektrik Kurumunun iştirak ettiği 

şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 
1986, yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar 
itibariyle ayrı ayrı nedir? 
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İştirak edilen 
KİT'in şirketteki şirketin dönem kârından 

İştirak ettiği şirketin adı ödenmiş sermayesi TL. -KİT'e düşen temettü TL. 

1 ; , , 
2 

Soru 2. Türkiye Elektromdkariik A. Ş. (TBMSlAN)'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler, aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak edilen 
Bağlı ortaklığın şirketteki şirketin dönem kânından 

İştirak ettiği şirketin adı ödenmiş sermayesi TL. KİT'e düşen temettü TL. 

1. 
2. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

'Bakanlığı 20 . 3 , 1987 
Basın ve Halkla İlişkiler 

'Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : 71-653-2-577/3>237 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi >: 2.3.1987 gün ve 7/1649-7973/31459 sayılı ya

zınız. 

İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Ankan'ın, 
Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektromeka-
nik Sanayii A.Ş.'nin iştirak ettikleri şirketlerle il
gili olarak 1980 - 1986 yıllarında yıllar itibariyle şir
ketlerdeki ödenmiş sermayeleri ve elde ettikleri te-
mettülere ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

1. Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'nun iştirak 
ettiği şirketlerdeki ödenmiş sermayesi ve elde ettiği 
temettüler, 1980 - 1985 yılları için yılar itibariyle 
ilişik tablolarda gösterilmiştir. 

2. Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (TEM-
SAN)'MI iştirak ettiği şirketlerdeki ödenmiş serma
yesi ve elde ettiği temettüler, 1980 - 1985 yılları için 
yıllar itibariyle ilişik tabloda gösterilmiştir. 

3. TEK'in ve TEMSAN'ın iştirak ettiği şirket
lerin 1986 yılı temettüleri, Mart/1987 ayı sonuna ka
dar yapılacak olan yıllık genel kurul toplantılarında 
kararlaştırılacağından, 1986 yılı için ödenmiş serma
yeler bildirıilmelkte olup, temettüyle ilgili bilgiler ve
rilememiştir. 

©ilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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TEK İŞTİRAKLERİ 
ı(31.12.1980) 

iştirakin Adı 

1. «AEG-ETİ» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 
2. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 
3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 
4. Çukurova Elektrik A.Ş. 
5. «ETİTAŞ» Elektrik Teçhizatı imalatı Tesisa

tı AJŞ. 
6. Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralları 

T.A.& 
7. «MlTAİŞ» Madeni inşaat işleri T.A.Ş. 
8. ^SÖN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. 
9. Türkkablo A.O. 

10. «TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Ti
caret A.Ş. 

11. T,H. EGE Elektrik T A.Ş. 

TOPLAM 

TEK'in şirketteki 
ödenmiş sermayesi TLj 

36 319 500 
3 000 000 

39 905 000 
101 850 000 

4 984 Oöa 

13 103 000 

iştirak edilen 
şirketin dönem kârından 
TEK'e düşen temettü TL. 

Kâr ihtiyata ayrılmıştır. 
6 000 000 

17 23* 960 
62 128 500 
4 984 000 

9 827 250 

99 920 000 7 494 000 
1 950 000 Dönem kârı mevcut değildir. 

21 280 000 10 640 000 

5 000 000 IDönem kârı mevcut değildir. 
(1) Şirket tasfiye halindedir. 

327 311 500 118 312 710 

TEK İŞTIRAKLER! 
(3İJİ2.1981) 

iştirakin Adı 

1. «AEG-ETt» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 
2. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 
3. Çeik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 
4. Çukurova Elektrik A.Ş. 
5. «ETİTAŞ» Elektrik Teçhizatı İmalatı Tesi

satı A.Ş< 
6. Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral

li T.A.Ş. 
7. <4MİTAŞ» Madeni inşaat işleri TAŞ. 
8. «SUN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. 
9. Türkkablo AO. 

10. «TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Tica
ret A.Ş< 

11/ Ta H. EGE Elektrik T.A.Ş. 

TEK'in şirketteki 
öıdenmiş sermayesi TL^ 

59 337 000 
6 000 000 
63 848 000 
101 850 000 

4 984 000 

iştirak edilen 
şirketin dönem kârından 
TEK'e düşen temettü TL 

20 767 950 
6 000 000 

31 924 000 
62 128 500 

19 936 000 

19 654 500 10 298 950 
99 920 000 29 976 000 

1 950 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
21 280 000 42 560 000 

5 000 000 Kâr geçmiş yıl zararına mah
sup edilmiştir. 

(1) Şirket tasfiye halindedir. 

TOPLAM 383 823 500 223 591 400 

(1) TEK'in Şirketteki 1 050 000 TL.'hk sermaye payının tamamı geri alınmıştır. 
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TEK 'İŞTİRAKLERİ 
(31.12.1982) 

İştirakin Adı 

1. «AEG-ETİ» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 
2. Çanakkale Seramik (Fabrikaları A.Ş. 
3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 
4. Çukurova Elektrik A.Ş. 
5. «ETİTAŞ» Elektrik Teçhizatı İmalatı Tesi

satı A.§W 
6. Kepez ve Antalya Havalisi-Elektrik Santralla-

rı T.A.Ş. 
7. «MİTAŞ» Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. 
8. «SUN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. 

9. Türkkablo A.O. 
10. «TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Tica

ret AŞ. 

11. T, H. EGE Elektrik T.A.Ş. 

TOPLAM 

TEK'in şirketteki 
ödenmiş sermayesi TL; 

. 392 394 000 
6 000 000 

63 848 000 
101 «50 000 

60 632 000 

İştirak edilen 
şirketin dönem kârından 
TBK'e düşen temettü TL. 

14 714 726 
11 998 000 
84 917 840 

101 850 000 

20 578 501 

26 206 OOÖ 55 718 280 
99 920 000 29 928 787 

164 500 000 Kâr geçmiş yıl zararına mah
sup edilmiştir. 

21 280 000 190 859 256 

30 000 000 Kâr geçmiş yıl zararına mah
sup edilmiştir. 

'(1) Şirket tasfiye halindedir, 

966 630 000 

TEK İŞTİRAKLERİ 
(31.12.1983) 

iştirakin Adı 
TEK'in şirketteki 

ödenmiş sermayesi TL* 

i. «AEG-ETİ» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 392 394 000 
2. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 240 000 000 
3. ÇeMfc Halat, ve Tel Sanayii A.Ş. 319 240 000 
4. Çukurova Elektrik A.Ş. 305 550 000 
5. «ETİTAŞ» Elektrik Teçhizatı İmalatı Tesisatı A.Ş. 60 632 000 
6. «sELTEM-TEK» Elektrik Tesisleri Mühendis

lik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 
Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral-
ları T.A.Ş. 117 927 000 
^M'İTAŞ» Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. 229 816 000 
«SUN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. , 214 500 000 
Türkkablo AO. ' 21 280 000 
«TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Ti
caret A.Ş. 30 000 000 

\% T. İt. EGE Elektrik T.A.Ş. (l) 

5110 555 390 

İştirak edilen 
şirketin dönem kârından 
TEK'e düşen temettü TL. 

14 714 726 
9 402 582 

95 772 000 
146 748 875 
10 648 078 

7, 

9. 
10. 
11. 

23 500 000 Dönem kârı mevcut değildir. 

39 309 000' 
52 862 316 

Dönem kârı mevcut değildir. 
294 552 015 

Dönem kârı mevcut değildir. 
Şirket tasfiye halindedir. 

TOPLAM l1 954 839 000 664 009 592 

(1) TEK'in Şirketteki 1 050 000 TL.'lık sermaye payının tamamı geri alınmıştır. 
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TEK İŞTİRAKLERİ 
<31.112,1984) 

İştirakin Adı 

1. «AEG-ETİ» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 
2. Çanakkale Seramik -Fabrikaları A.Ş. 
3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 
4. Çukurova Elektrik A.Ş. 
5. «ETİTAŞ» Elektrik Teçhizatı İmalatı Tesisa

tı A.Ş. 
6. «ELTEM-TEK» Elektrik Tesisleri Mühendis

lik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 

7ı Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral-
ları T.A.Ş. 

8. «MÎTAŞ» Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. 
9, «3SUN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. 

10. Türkkablo A.O. 
1% «TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Ti

caret A.Ş* 
12, T. H. EGE Elektrik T.A.Ş. 

TOPLAM 

TEK'in şirketteki 
ödenmiş sermayesi TL; 

İştirak edilen 
şirketin dönem kârından 
TEK'e düşen temettü TL. 

574 236 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
240 000 000 119 999 500 
319 240 000 191 544 000 
305 550 000 397 215 000 

93 280 000 72 292 000 

35 250 000 Kâr geçmiş yıl zararına mah
sup edilmiştir., 

117 927 000 145 915 008 
229 816 000 18 886 810 
214 500 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
148 960 000 520 968 980 

30 000 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
(1) Şirket tasfiye haindedir. 

2 308 759 000 1 466 821 298 

(1) TEK'in Şirketteki 1 050 000 TL.'lık sermaye payının tamamı geri alınmıştır. 
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TEK IŞTtRAKLERt 
(31.12.1985) 

İştirakin Adı 

.1. «AEG-ETİ» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 
2. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 
3. Çelıik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 
4. Çukurova Elektrik A.Ş. 
5. «ETİTAŞ» Elektrik Teçhizatı imalatı Tesisa

tı A.Ş. 
6. «ELTBM-TEK» Elektrik Tesisleri Mühendis

lik Hizmetleri ve Tic. A.Ş.' 
7. Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral

lan T.A.Ş. 
8. «MİTAŞ» Mademi İnşaat İşleri T.A.Ş. 
9. «NUR-TEK» Elektrik Santrallan Tesis işlet

me ve Ticaret AJŞ. 
.10, «SUN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. 

11. 4SÖYTEK» Elektrik Santrallan Tesis İşletme 
ve Ticaret A.Ş. 

12. Türkkablo A.O. 
13. «T.G.T.» Elektrik Santrallan Tesis işletme ve 

Ticaret A.Ş., 
14i «TESTAŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Ti

caret A.Ş. 

15. T. H. EGE Elektrik T.A.Ş. 

İştirak edilen 
TEK'in şirketteki şirketin dönem kârından 

Sdenmiş sermayesi TL, TEK'e düşen temettü TL. 

1 052 766 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
405 000 000 159 179 637 ' 
319 240 000 319 240 000 
916 650 000 611 100 000 

93 280 000 

35 250 000 

943 416 000 
499 600 000 

26 432 190 

11 750 000 

307 318 102 
10 577 870 

30 000 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
302 250 000 Kâr geçmiş yıl zaranna mah

sup edilmiştir 

60 000 000 Dönem kârı mevcut değildir. 
223 440 000 518 500 471 

30 000 000 Dönem kârı mevcut değildir. 

30 000 000 Kâr geçmiş yıl zararına mah
sup edilmiştir. 

'(1) Şirket tasfiye halindedir. 

TOPLAM 4 940 892 000 1 964 098 270 

(7) TEK'in Şirketteki 1 050 000 TL.'lık sermaye payının tamamı geri alınmıştır. 
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TBK İŞTİRAKLERİ 
(31.12.1986) 

İştirakin Adı 

<1, «AEG-ETİ» Elektrik Endüstrisi A.Ş. 
-2. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Şj 
3. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 
4. Çıikurova Elektrik A.Ş. 
5j ^TİTAŞ» Elektrik Teçhizatı İmalatı Tesisa

tı A.Ş. 
6v «eLTBM-TEK» Elektrik Tesisleri Mühendis

lik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 
7« Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santral

ları T.A.Ş. 
$4. «MİTAŞ» Madenî İnşaat İşleri T.A.Ş. 
9. «NUR-TEK» Elektrik Santralları Tesis İşlet

me ve Ticaret AJŞ. 
10, «SUN-TEK» Ağır Isı Sanayii A.Ş. 
İİ. «dSOYTEK» Elektrik Santralları Tesis işletme 

ve Ticaret A.Ş. • 
12. Türkkablo A.O. 
13. «T.G.T.» Elektrik Santralları Tesis İşletme ve 

Ticaret AJŞ. 
14i «TESTAIŞ» Türkiye Elektronik Sanayi ve Ti

caret A.Ş. 
15. T. H. EGE Eliktrlc T.A.Ş. 

TOPLAM 

İştirak edilen (1) 
TEK'in şirketteki şirketin dönem kârından 

ödenmiş sermayesi TL; TEK'e düşen temettü TL. 

4 785 300 000 
8186 212 1711 
798 100 000 

1 833 300 000 

93 280 000 

47 000 000 

1 415 124 000 
499 600 000 

30 000 000 
302 250 000 

195 000 000 
308 560 000 

30 000 000 

46 859 373 
m 

1 270 585 544 

(1) Mart 1987 ayı içerisinde yapılacak Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantılarında kararlastırıla-
çaktır,] 

(2) TEK'in Şirketteki 1 050 000 TL.'lık sermaye payının tamamı geri alınmıştır, 
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T. B. M. M, B: 80 24 . 3 s 1987 0 : 1 

BİLGİLERİ VEREN 
BAĞLI ORTAKLIK : TEMSAN - TÜRKİYE ELEKTROMEKANtK SAN A.Ş. 

îştiraiktefkı İştirakin dönem 

Yıllar 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984' 

1985 

1986 

İştirak ettiğimiz 
şirketin kısa adı 

ÇESTAŞ A.Ş. 
MAKSAN A.Ş. 
AKMOSAN A.Ş. 
ÇESTAŞ A.Ş. 
MAKSAN A.Ş. 
AKMOSAN A.Ş. 
ÇESTAŞ A.Ş, 
MAKSAN A.Ş, 
AKMOSAN A.Ş. 
ÇESTAŞ A.Ş. 
MAKSAN A.Ş, 
AKMOSAN A.Ş. 
ÇESTAŞ A.Ş. 
MAKSAN A.Ş, 
AKMOSAN AŞ. 
ÇESTAŞ A.Ş. 
MAKSAN A.Ş. 
AKMOSAN A.Ş. 
ÇESTAŞ A.Ş. 
MAKSAN A.Ş. 
AKMOSAN A.Ş. 

ödenmiş" 
sermayemiz TL. 

15 000 000 
10 500 000 
1 000 000 

15 000 000 
20 000 000 

1 000 000 
15 000 000' 
20 000 000 

1 000 000 
15 000 000 
20 000 000 

1 000 000 
15 000 000 
20 000 000 

1 820 000 
15 000 000 
30 000 000 

1 820 000 
20 625 000 
30 000 000 

1 820 000 

kârından ortaklığımıza 
düşen, temettü TL. 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok1 

Yok 
Yok1 

Yok 
Yok 
Yok) 
Yok'. 
Yok' 
464 845 
Yok' 
Yok 
1986 kârı 
(1986 kârı 
1986 kân 

bedii değil 
bellii değil 
belli değil 
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5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, T. C. Turizm Bankası A. §. ile Abant ve Bolu 
Çevresi Turizm A. Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak 
ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/1655) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Küttür ve Turizmi Bakanı 

Sayın A. Mesut Yılmaz tarafından "Yazılı olarak ce-
ıvaplaııklırihnası riçjin gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Bdlirne 

Soru : 1. flflürkiye Cumhuriyeti Turiam Bankası A. Ş. mn iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985 ve 1986 yıllarına ait bilgiter, aşağıdaki cetvele göre yıllar Mbariyle ayrı ayrı nedlir? 

KİT'in şirketteki ödenmiş sermayesi İştirak edilen şirketin dönem kâ-
Üştirak ettiği şirketin adı TU< ondan KlîT'e düşen temettü TL. 

1. „., 
2 

Soru : 2. Abant ve Bolu çevresi turizm A. Ş.'nin iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985 ve 1986 yallarına ait bilgiler, aşaığidaki cetvele göre yıllara itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Bağlı ortaklığın şirketteki ödenmiş İştirak edilen şirketin dönem kâ-
sermayesi rından bağlı ortaklığa düşen temettü 

İştirak ettiği şirketin adı TU. TU. 

1. , 
2 

T. C 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 24.3.1987 

Sayı: ÖZK -01/311 

Konu : Eldirne Milletvekilli Sayın Türkân Turgut 
Arikan'ın sioru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İliği : TBİMM. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar 'Dairesi Başkanlığının 2.3.1987 gün ve 7/1655-7979/31465 
sayılı yazıları. 

lÜgi yazıları ile Bakanlığımıza iletilen, Edime Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arikan'ın «T. C. Turizm 
Bankası A. $. ile Abant ve Bolu Çevresi Tuıiizm A.Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında İştirak Ettikleri Şirketlerce 
ilişkin yazılı soru önergelerinin «cevabı ekte sunulmuştur. 

BilfrgiÜerirnzi arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Kültür ve Turizm Bakanı 
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Soru 1. T. C. Turizm Bankası A. Ş.toin iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 
1986 yıllarıma ait bilgiler . 

İştirak Hşitirak ettiği şirketin 
yılı Adı 

,1. 1956 İstanbul Porselen 
Sanayii A. Ş. 

2. 1974 Kıbrıs Türk Turizm 
İşletmeleri Ltd. Şti. 

3. 1982 Güney Turizm A. Ş. 

4. 1969 töstanlbul Talih Oyunları 
OJd. ŞtİH 

5. 1974 Hürfcal San. Adi Ort. 
6. 1978 Aanadal/u Dağrtıın A, $. 

7. 1957 Albiant ve Bolu Çevresi 
Turizm A. S. 

KİT'in Sirketltleki ödenmiş 
Sermayesi 

1980 
19811 
1982 
1983 
1984 
19(86 
1980! 
19811 
1982 
19831 
19841 
1985 
1986 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 • 

1980 • 
1980 -

1980 
19811 
1982 
1983 

yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
ydı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
yılı 
/yılı 
yılı 

1986 

1986 
1986 

yılı 
yılı 
yılı 
ydı, 

TL 

170 000 
il 70 000 
170 000 
170 000 
il 70 000 

218 570.70 
12 000 000 
12 000 000 
12 000 000 
12 000 000 
29 400 000 
29 400 000 
29 400 000 
28 800 000 
30 000 000 
36 100 000 
36 100 000 
36 100 000 

135 000 

1,25 000 
100 000 

»13 082 500 
13 082 500 
13 082 500 
13 082 500 

tştirak ed'ilen şirketin dönem kârın
dan KİT'e düşen temettü TL. 

1976 yılından buyana tasfiye halin
dedir. 
Tasfiye halindedir. 
1980 yılından buyana tasfiye halin-
deldir. 

834 652 

(Abant ve. Bolu Çevresi Turizm A. Ş. 2929 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.10.1983 tarihine kadar 
Bankamızın iştiraki olarak yeralmiş, bu kanun ve 233' Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Bankamı
zın bağlı ortaklığı olmuşjtur.) 

Soru 2. Abant ve Bolu Çevreci Turizm A. Ş.'nin ^türak ettiği şirket bulunmamaktadır. 
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6. •— Erzurum Milletvekili Hilmi iNalbantoğlu'nun, 
Hilton Oteli ile Foça Ve [Kuşadası \ tatil köylerinin 
1984 - 1986 yıllarına ait kârlarına ve Ü987 yılı tarife
lerine ilişkin sorusu we {Maliye \ve 'Gümrük Bakanı 
Ahmet (Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı Ç11667) 

Türkiye Bülyfülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıorolanimın Mialiye ve Gümrük Balkanı 

tarafımdan yazılı olanak yanıtilanımasına aracılığınızı 
arz ederim., 

Saylgılarumla., 
Himii Nalfoantioğlu 

Erzurum 

Soru 1< îstanlbul Hiltion Oltelli ile Foça ve Kuşı-
'aıdası taltil köylerinin işldtlibilerinee 1987 yılı için 
tespit edilmiş tarifeleri ne şekildedir? Bunlar fahiş 
değil midir? Bu tarliMer denetim© talbi değil midir? 

Soru 24 Bu teslis işletmelerinin 1984, 1985, 1986 
yılı kârları kaç TL.Idır., 

iSoru 3< Emeki Sandığı Genel Müdürlüğü ile iş
letici şirketler arasınıdalki hâlsıl'at-lkira sözleşmelerine 
göre yukarılki yılar kadarından sandık hissesine ne 
kadar ve işleticlilerin kendi hisselerin© ne kadar para 
düşmüştür? 

Soru 4, Bu kârlardan Türkiyeli© Ödenmesi gere
ken vergjier düşüldükten sonra işletici şiirlketler yuka-
rılkj yıllar itibariyle ne kadar TL. miktardaki kalan 
kârlarunı ülkelerine transfer eltmıi'şDend'ir? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 23 . 3 . 1987 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : 4-1/793 

Konu : Yazılı soru önergesii 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanllığına 
!tl|gi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar Kararlar Müdürlüğünün 4 Marft 1987 tarih ve 
7/İI667/80I15/3I15S5 sayılı yazısı, 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Brzuirum Milletvekilli Sayın Hilmi Naibantooğlu tara
fından sorullan ilgi yazıda 'belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplanmız aşağıda sunülmu'ştur. 

Cevap 1, Mülkiyeti Emekli' Sandığına ait Turis
ttik Teslislerde tarifeler, Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca. rMrfenlmektedir. Bu tarifeler yaibancı şirketlerce iş

letilen turistik teslisler için de geçerlidir. Bu konudaki 
kontrollerde, adı geçen Bakanlık ve mahalli merci
lerce yapıHm'akltadır. 

Cevap 2< a) Etsltanıbul Hi'lon Oteli'nin son üç 
yıllılk kârlılılk durumu aşağıdaki şekildedir : 

Yıllar Bilanço Kâri) (TL.) 

1984 3ı 53(2 401 632 
> ,19815 5 617 ı627 8118 

1986 ' 7 087 004 354 

!b) Foça - Kuşadası Tatil Köyleri, Emekli San
dığı Genel Müldürilüiğünce Alkdenliz Turiısitik Tesis
ler A.Ş.'ne fciralanımıışltır. Emekli Sandığı ile Şirket 
arasında akdblunan kira sözleşmesine göre, kira mak
tu Dolar (USA) karşılığı Türk Lirası olarak tahsil 
edilrmelktedlir̂  

Son üç yılda tahsil edilen kira miktarları aşağıda 
Iblellirflitalştir : 

Kira Bedeli (TL.) 
Yıllar " ($. USA) Karşılığı 

1984 465 233,55 174 784 988 
198ı5 4150 000,-^ 239 942 250 
1986 450 000,— 307 029 750 

1987 - 1990 yıllarında ise, her yıl için 510 000 
$ (USA) karşılığı TL. tahsil edilecek, müteakip her 
dört yıllda da aynı miktar artış devam edecektir. 

Cevap 3t a) îsltıanlbul Hfllton Otelinin son üç yıl
lık faaliyetleri neticesi Emekli Sandığı ve işletici şir
ketin hisselerine isabet eden kâr miktarları aşağıdaki 
şekilde ollmuştur : 

Emekli Saod'ğuna İşletici. Şirkete 
isaibdt eden ' isabet eden 

Yifctıî kâr miktarı (TL.) kâr miktarı (TL.) 

1984 2 861 245 322 671 156 310 
1985 4 550 278 532 1 067 349 286 
1986 5 740 473 527| 1 346 530 827 

b) Foça - Kuşıadası Tatil Köyleri için Emeki 
Sandığınca kira alınmaktadır. Bu tesislerin işleticlM 
Akdeniz Turistik- Tesisleri A.Ş., rezervasyonlarım Av
rupa'da yaptığı için, Türkiye'den herhangi bir kâr 
transferleri yoktur, 
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Cevap 4, Hitan ötelince, yıllık gelinden mafolsup 
edilen yengilerden sonra yurit dışına transfer edilen 
miktar (TL.) alarak; aşağuda gaslteriltmiştir. 

Yilar (TL.) 

1984 322 155-0218 
1985 576 368 614 
191816 Kesitohesap henüz çıikmaımııŞtırr. 

'(Transfer ddilen mlilkltar $ okluğu için, yulkarııda-
'ki TL.: miktarın o tarihteki $'ın kur değerine bölün-
ımıeisi gerelkir.) 

Foça - Kuşadası Turiisltik Tefsliisferiyle ilgili husus, 
3 üncü sorunun cevabının (Jb) fıkrasında izah edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederimi. 
A. Kuritodbe Alpltemıoçin 

Maliye ve Gümrük Balkanı 

iştirak Ettiği 
Şirketin Adı 

KİT'in Şirketteki 
Ödenmiş Sermayesi TL. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Türk Uçak Sanayii A.Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iş
tirak ettiği şirketlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Zekî Yavuztüfk'ün yazılı cevabı (7/1681) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Milî iSavunma Balkanı Sayın 
Zdki Yavuztürk tarafından yazılı alarak cevaplandırıl
ması 'için gereğini saygılarımla arz edenim. 

Türkân Turgu tArıkan 
Edirne -

Soru : Türk Uçak Sanayii A.Ş.'nin (TÜSAİŞ) iştirak 
ettiği şirketleri© ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 

1986 yıllarına ait 'bilgiler, aşağıdaki cetvele göre, yılar 
itibaıüyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak Edilen Şirketin Dönem Kârımdan 
KİT'e Düşen Temettü TL. 

D 
2) 

T.e, 
Millî Savunma Bakanlığı 20.3.1987 

Ankara 
HÖKMÜŞ. KAN. : 

1987/254-NG 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : T.İBJM.IM. Bşk. lığının 5 Mart 1987 tarihli 

ve Kan, Kar. Md. 7/1681-8035/31657 sayılı yazısı. 

Edime Milletvekili Türkân Turgut Ahkaıı tarafın
dan verilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ek-
te sunulmuştur. 

Arz ederim., 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 

- 7 3 -
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M.S<B. lığının 20 Mart 1987 Tarihli ve HUKMÜŞ. KAN. : 1987/254 -. NG Sayılı yazısı elkidir. 

KJİTlm 
şirketteki 
ödenmiş 

ısenrnoıyeisd 
TL. 

İşitliınalk edilen 
şirketin dönem 

kârından KİT'e 
(düşen temettü 

TL. IşlfiinaJk ettiği şirketi adı 

1980 yılı liti'barı tile : (TUİ3AŞ A.Ş.'nin iştirak ettiği bir şirket bulunmamaktadır.) 
1981 yılı itibarı ile : (TU3AŞ A.Ş.'nin iştirak ettiği bir şirket 'bulunmamaktadır.) 
1982 yıllı itibarı ile : 1) Havelsan Aydın 

Hava Elektronik 
'San. ve Tie^ A.Ş. 5 000 000 

TOPLAM 5 000 000 

1983 yılı itibarı ile : 

1984 yılı (itibarı ile : 

1985 yık itibarı ile-: 

1986 yılı iti'barı ile : 

1) Havelsan-Aydın 
Hava Elektronik 
San. ve Tic. A.Ş. 

TOPLAM 

1) Havelsan Aydın 
Hava Elektronik 
San. ve Tic, A.Ş. 

2) TUSAŞ-Havacılılk ve 
Uzay San. A.Ş., 

TOPLAM 

1) Havelsan-Aydın 
Hava Elektronik 
San. ve Tic, A.Ş. 

2) TUSAŞ-Havacılık ve 
Uzay San. A.S, 

3) TUSAŞ-Motor San. A.Ş. 

TOPLAM 

1) Havelsan-Aydın 
Hava Elektronik 
!San. ve Tic, A.Ş. 

2) TUSAŞ-Havacılılk ve 
Uzay San, AŞ. 

3) TUSAŞ-Motor San. A.Ş. 

TOPLAM 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

1 983 ®64 954 

1 983 «64 954 

5 000 000 

2 878 750 000 
122 500 000 

3 006 250 000 

21 000 000 

2 878 750 000 
13 475 000 000 

16 374 750 000 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 

— 
— 

-

(x) 

(x) 
(x) 

(x) Şirketlerin 1986 yılı genel kurulları Mart 1987 ayının son haftasında yapılacağından 1986 yılı rakamla
rı yazımız tarihi itibarı ile belirlenmemiştir. 

— 75 — 
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8. T - Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, SEKA tarafından 1.9.1985 - 31.12.1986 tarihleri 
arasında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans kurum
larına satılan mallara ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1685) 

Türkiye Büyük Mile* Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tı

naz Titiz tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ©derim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1.9.1985 - 31.12.1986 tarihleri arasımda 
SEKA'nın Al - Baraka Türk finans kurumuna sat
tığı ve teslim ettiği mallanın, cinsi, miktarı, değeri ve 
(hangi kuruluş için alındığı, aşağıdaki cetvele göre ne
dir? 

Fiilen teslim edilen malın 

Satıcı KİT'in Adı Tarihi Cinsi Miktan 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'm Yazılı Soru önergesine Hazırlanan Cevaplar Aşağıdadır. 

Soru 1. — 1.9.1985 , 3*1.12.1986 tarihleri arasında, SEKA'nın ALJBARAKA TÜRK finans kurumuna sat
tığı ve ıtesl'im ettiği malların, cıinsi, ımıiktarı, değeri ve hangi kuruluş dçin alındığı, aşağıdaki cetvele göre ne
dir? 

Fiilen teslim edilen malın Değeri Kimin liçin 
Satıcı KİT'in Adı Tarihi Cinsi Miktarı (TL.) alındığı 

Cevap 1. — 

Fiilen teslim edilen malın 
Cinsi Miktarı Değeri Kimin 'içıiin 

Satıcı KİT'in Adı Tarihi (Kg.) (TL.) alındığı 

Seka Aksu Mües. 1.9.85-31.12.86 Gazete kâğ, 34 442 9 320 005 Zaman Gazetesi 
Selka Aksu 'Mües 1.9.85-31,12.86 Gazete kâğ. 370 190 104 973 082 Türkiye Gazetesi 

Toplam : 404 632 114 293 087 
Soka Balıkesir Mües. 1.9.85-31.12.86 Gazete kâğ- 867 000 245 756 570 Türkiye Gazetesi 

Genel Toplam : 1 271 632 360 049 657 

24 . 3. , 1987 O : 1 

Soru 2. 1.9.1985 - 31.12.1986 tarihleri arasında, 
SEKA'nın Faisal Finans kurumuna sattığı ve teslim 
©ttiği malların cindi, miktarı, değeri va hangi kuru
luş için alındığı, 

fitoru İldeki cetvele göre nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 19.3.1987 
Sayı : 07-62/1545 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
l%i : 5.3.1987 tarih ve Kanunlar ve Karanlar Mü

dürlüğü 7/1685/8042/31664 sayılı yazıiları. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın yö

nelttiği yazih soru önergesinde sorulan hususlara ha
zırlanan cevabımız ekte takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 

Değeri Kimin için 
(TL.) alındığı 
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Soru 2. — 1.9.1985 - 31.12.1986 tarihleri arasında, SEKA'nın FAtSAL FtNANS kurumuna sattığı ve teslim 
ettiiği maların c'insi, mii'kıtarı, değeri ve hangi kuruluş dçin alındığııSoru l'deiki cetvele göre nedir? 

Cevap 2, — 

Satıcı KİT'in Adı 

Seka Aksu Mües. 
Seka Alksu Mües. 

Tarihi 

Fiilen teslim edilen malın 
Cinsi Miktarı 

(Kg.) 
Değeni 

(TL) 
Klîmıin içtin 

alındığı 

1.9.85-31,12.86 Gazete kâğ, 
1.9.85-3l.jl2.86 Gazete kâğ. 

Toplam 

Soka Balıkesir Mües. 1.9.S5-31.12.86 Gazete kâğ-
Seka Balıkesir Mües. 1.9.85-31.12.86 Gazete kâğ. 
'Seka Balıkesir Mües. 1.9.85-3112.86 Gazete kâğ, 
Seka Balıkesir Müfcs. 1.9.85-31.12.86 Gazete kâğ. 

Toplam : 
Genel Toplamı 

368 560 
.886 744 

103 889 471 Türkiye Gazetesli 
243 563 190 Tercüman Gazetesi 

1 255 304 347 452 661 

629 000 
82 000 

865 000 
40 000 

.184 486 896 
24 624 577 

239 921 405 

Tercüman Gazetesi 
Miiliiyet Gazetesi 
Türkiye Gazetesi 

11 999 323 Yeni Asya Yayın. 

1 616 000 
2 871 304 

461 032 201 
808 484 762 

9. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, 9.12.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve ülke
mize kaçak yedek parça sokan işadamları hakkında 
yapıldığı iddia edilen yargılamanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1704) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

9 Aralık 1982 tarihli gazetelerde, «Mehmet Emin 
Karamehmet»in yanısıra Çukurova Holding'in üst 
düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 sa
nık yurda 537 milyon lira değerinde kaçak yedek 
parça sokmaktan yargılanmakta oldukları ve bu olay 
için 3 milyar lira ceza istendiği haberleri yer almış
tır. Buna göre; 

1. Bu olayın sonuçlan ne olmuştur? Açıklar mı
sınız? 

2. Bu davada yargılanan sanıklar 2547 sayılı 
Yasa ile 1918 sayılı Yasada hükümetinizce yapılan 
değişiklikten yararlanıp atffolmuşlar mıdır? 

3. Affolmuşlar ise Hazinenin uğradığı milyarlar
ca liralık zararın tazmini söz konusu olabilecek mi
dir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

İBakan : 498 
24.3.1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 9.3.1987 tarih ve 7/1704-8077/31771 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Başbakanlığa intikal ettirilen 

ve Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel ta
rafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilmiş olup, 
Başbakanlık makamınca tarafımdan cevaplandırılma
sı tensip buyrulan yazılı soru önergesinin cevapları 
iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Muhteşem Vasıf Yücel Zonguldak Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başba

kanlık makamınca tarafımdan cevaplandırılması ten
sip kılınan yazılı soru önergenize konu teşkil eden 
hususlarda tevessül olunan işlemler ve sonuçları is
tanbul Cumhuriyet Savcılığı, Şişli Cumhuriyet Sav
cılığı ve Ankara Sıkıyönetim Askerî Savcılığından 
Sorulmuş ve alınan bilgiler aşağıda takdim kılınmıştır. 

9 Aralık 1982 tarihli gazetelerde Mehmet Emin 
Karamehmet'in yanısıra aralarında Çukurova Hol
ding'in üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu sanık
lar hakkında; 

— 77 — 
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1. 1977, 1978, 1979 ve 1980 yıllarında işledikleri 
iddia olunan toplu halde gümrük kaçakçılığı suçu 
sebebiyle; İstanbul Sıkıyönetim Askerî Savcılığının 
9.7.1982 gün ve 1982/129 sayılı görevsizlik kararı ile 
Ankara Sıkıyönetim Askerî Savcılığına ve bu merci 
tarafından da 2.11.1982 gün ve 1982/631-110 sayılı 
görevsizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
na intikal eden hazırlık evrakı üzerine, haklarında 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 1918 sayılı kaçak
çılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 1, 12, 27/ 
2-3 ve 33/son maddelerine tevfikan, 2.12.1982 gün ve 
1982/16053-2378-1349 sayılı iddianameyle açılan ka
mu davasına müsteniden halen İstanbul 1 inci Ağır 
Ceza Mahkemesinin 1984/400 Esas sayısına kayıtlı da
va üzerinden yargılanmakta oldukları ve dava duruş
masının 20.5.1987 tarihine talik edilmiş bulunduğu, 

2. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanuna muhalefet suçundan, İstanbul 8 
inci Asliye Ceza Mahkemesinin 1983/410 esas sayı
sına kayden yargılandıkları davada, 30.5.1985 gün ve 

1983/410-1985/704 sayı ile ve 3196 sayılı «1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 
Kanuna Bir Ek Madde İlâvesine Dair Kanun muva
cehesinde beraatlerine karar verildiği ve sözü edilen 
kararın Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 4.10.1986 gün 
ve 13046/11143 sayılı ilamı ile onanmak suretiyle ke
sinleştiği, 

3. 20.9.198İ tarihinde işledikleri iddia olunan 
sahtecilik suçu sebebiyle, Şişli Cumhuriyet Savcılığı
nın 9.12.1982 gün ve 1982/4606-2800 sayılı iddiana
mesiyle Türk Ceza Kanununun 340 inci maddesine 
tevfikan haklarında açılan kamu davası sebebiyle ha
len Şişli 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 1982/997 
esas sayısına kayden yargılanmakta bulundukları, 

anlaşılmıştır. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis araştırması önergeleri; 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜ ŞMELER 

1. — Tokat Mlilletvekili Enver özcan ve 15 arka
daşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniyle 
iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına 
dair iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 108 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edi
len işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1Ö2 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/45) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar
kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu (konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması* açılmasına ilişkin önerge
si (10/46) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 
arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacjyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/47) 

5. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

6. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 arka
daşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî faa
liyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 41 arkadaşının, mühalafete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyon
larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
%oru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka-
nmdan sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 



5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın" 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — İstanbul Milletvekilli Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin BMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşâatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

12. — Denlizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) , 

- ,13. — Tunceli Milletvekili AH Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

14. — Kırklarelli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1BÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önerge
si (6/813) 
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j 17. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

I 22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 

I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

23. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-

I gesi (6/879) 

25. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, terör-
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kur» 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 

I ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
I gesi (6/885) 
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28. ~- Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

29. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

3.6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamından sözlü soru önergesi (6/904) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

44. — Zonguldak Milletvekilli İsa Vardal'ın, Alman- ' 
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse sencîlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

45. — Edirne Milletvekili' Türkân Turgut Arı'kan' 
in, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prjm oranlarının değişitiril'mesinden doğan zararla
rının tazmini için 'ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 yıl
larında Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/957) (1) 

46. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açı'lacağına ilişikin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nailbantoğlu'nun, 
toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünülüp dü-> 
şünülmediğine ilıişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/959) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, kâ-

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 



gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbajkır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. ,— İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına iliş-' 
ikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

52. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

54. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

56. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo -. ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

59. — Konya Milletvekili Salim' Ererin, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Ererin, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Adana" Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli. 
Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

|63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narh - Türkoğiu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

64, — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

65, — Kahramanmaraş Millet1 vekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir r Burhaniye İlçesinde balıkçı 
barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/936) 

66, — Siirt Milletvekili Mehmet Abduırrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

'67. — Konya Milletvekili (Salim Ererin, Konya-. 
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun-

. da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/941) 

69. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 
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70., — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di- | 
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya- I 
pıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/943) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
a'kar'ın, Balkanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapılan 
Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) I 

72. — İstanbul Milletvekili Günseli özfkaya'nın 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

ı73. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) ı 

74. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün," Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

75. — istanbul Milletvekili Feridun Şakîr öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

76. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

77. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak I 
tedbirlere da'ir tüzüğe ilişkin İçişileri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/947) I 

78. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piyasa
daki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu husus
ta'ne gibi önlem 'alınacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/948) 

79. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sözleş
meli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar Ku
rulu kararından sonra baz-ı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 1 

80. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

81. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda ol
duğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nede
nine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 3. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

5. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1,19.87) 
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7. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Ipek'böcekçi- ı 
ligi Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri , komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe I 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Kayseri' Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

13. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek- I 
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

,X 14. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı- I 
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonılao raporları (1/816) (S. I 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2,1987) | 

X 16. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.11987) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti üe Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
Kararların Karşılıklı Olarak infazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

18. — 13 Mart 1913 Tarihli tdarei Umumiye! 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna ©azı Ek ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Millet
vekilli Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekilli Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531 ve 531'e 1 indi Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1987) 

.X 19. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri 
Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları: raporları (1/779) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ka
tar Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Ta
rihinde İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları <l/735) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Ge
ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İmzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 



Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/441) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1987) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İm
zalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1987) 

24. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe' Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

25. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu' (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

26. — Eskişehir Milletvekilli Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal. 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
tşler Komisyonu Raporu (2/404) (Ş. Sayısı : 540) 
(Dağıtma, tarihi : 5.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabî işleri gösterir. 




