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tarım girdileri fiyatlarındaki yüksek ar
tış, aynı artışın tarım ürünleri fiyatların
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üretimde uğradıkları sıkıntılar. Stopaj 
vergisi karşısındaki durumları ve tarım 
ve hayvancılığa verilmesi gerekli devlet 
desteği konusundaki gündem dışı konuş

masına Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin; 

İstanbul Milletvekili M. Ali Erendin, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mey
dana gelen olaylar ile, bunların nedenle
rinin Parlamento tarafından bütün yön
leriyle ele alınarak' tartışılması ve ger
çekçi çözüm yolları bulunmasının gereği 
konusundaki gündem dışı konuşmasına, 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, 

Cevap verdiler, 
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Balıkesir Milletvekili 1. önder Kır-
lı'da Dışişleri Bakanlığı ihtiyacı için ya
pılan zırhlı araç ve gereç ihalesindeki 
yolsuzluk iddialarına ilişkin vermiş ol
duğu sözlü soru önergesi nedeniyle Mil
lî Savunma Bakanı Ercan Vuralıhan tara
fından maruz bırakıldığı suçlamalara iliş-
fâı bir gündem dışı konuşma yaptı. 

Cezayir Demokratik Halk Cumhuri
yetini ziyaret edecek olan Cumhurbaş
kanı Kenan Evren'e, TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut'un vekâlet edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Dünya Sevk ve İdare Forumu'nun 26 
Ocak 2 Şubat 1988 tarihleri arasında İs
viçre'de yapılacak yıllık toplantısına gi
decek heyete İstanbul Milletvekili Gü
neş Taner ve Samsun Milletvekili Meh- ' 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — 'Siirt Milletvekili Mehmet Ab-

dürrezak Ceyılan'ım, olağanlüs'tü hail itam 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/10) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1988) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.1.1988) 

met Akarca'nın da katılmalarının uy
gun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tez
keresi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ko
misyonlarına üye seçimi, listeler basım 
hataları nedeniyle tamamlanamadığı için 
ertelendi. 

(6/1) ve (6/2) numaralı sorular, mehil 
istendiğinden; 

(6/3) numaralı soru, ilgili bakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 

Gündemde görüşülecek başka bir ko
nu bulunmadığından, 20.1.1988 Çarşam
ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşime saat 16.33'te son verildi. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
laıy'm, Adnan Menderes Havaalanı'nın 
teknik donanımının eksik olduğu iddia
sına ve diğer havaalanlarında da bu tür 
eksiklikler bulunup bulunmadığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/12) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.1.1988) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın, Adana - İncirlik Üssü'nün moder
nizasyonuna ve Federal Alman Hüküme-
ti'nin ülkemizde alçak uçuş denemeleri 

Başkan 
BaŞkanvekili 

A, Hüdai Örtü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Sakarya Samsun 

Mümtaz özkök ı Mehmet Akarca 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 1 , 1988 Çarşamba 
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yapmak için öneride bulunup bulunma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.1.1988) 

Yazıh Soru önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Cam-

ver'in, kredi verildiği ve teşvik tedlbirle-
rinden yararlandırıldığı iddia edilen bir 
firmadan teminat alınıp alınmadığına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/19) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.1.1988) 

2v — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmeooğlu'nun, zırhlı araç alımıyla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/20) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.1.1988) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, İncirlik Ortak Savunma Tesisi'ne 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/21) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1988) 

4. — Balıkesir Milletvekili î. önder 
Kırlı'nın, siyasî gezilere katıldığı iddia 
edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğünde görevli bir memur hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/22) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.1.1988) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gür-
seler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Yasası gereğince kimlere 
ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/23) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1988) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselertn, yeni Bakanlar Kurulunda gö
rev alamayan eski bakanlara lojman ve 
makam arabası tahsis edildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1988) 

7. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
berkı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan son iki yılda ya
pılan yardımlardan ne kadarının 1987 
yılında ve kimlere yapıldığına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/25) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.1.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Httdai Oral 
KÂTtP ÜYELER : Mttmtaz özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

"»• m>*<m •<••• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MecLisiniın 11 inci Birleşimini açıyorum. 

IH.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Artvin Milletvekilli Hasan Ekici'ye kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKIN
DA KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili M. Ali Eren' 
in, geçen tutanak hakkında konuşması 

M. ALÎ EREN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz isti
yorsunuz. 

M. ALİ EREN (İstanbul) — Dünkü 
tutamaklarla ilgili, İçtüzüğün 59 uncu 
maddesi gereğince söz istiyorum, 

BAŞKAN — İçtüzüğün 59 uncu mad
desi gereğince, dünkü gündem dışı gö
rüşmelerdeki beyanınızla ilgili olarak söz 
istiyorsunuz. 

Buyurun efendim. 

M. ALİ EREN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri... 

ALPASLAN PBVLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, konuşanın ismini söy
ler misiniz? 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Eren efendim. 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Niye konuşuyor? 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında, 
59 uncu maddeye göre, her milletvekili 
ve bakanın konuşma hakkı vardır. 59 
uncu maddede, «Bir milletvekili veya ba
kan, kendisine ait ölüp, geçen birleşim 
tutanağında yer alan bir beyanın düzel
tilmesi hakkında söz isterse, Başkan, beş 
dakikayı geçmemek üzere söz verir» hük
mü yer almaktadır, 

Beş dakikayı geçmemek üzere söz ve
riyorum efendim; yalnız zaptı sabık ve be
yanınız hakkında. 

Devam buyurun efendim. 

M. ALİ EREN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, dün, Mecliste 
gündem dışı bir konuşma yaptım. Kişi
sel konuşmam üzerine gösterilen tepkiler 
ve yapılan haksız suçlamalar karşısında 
düşüncelerimi belirtmek ve haksız suçla
maları bertaraf etmek amacıyla tekrar 
huzurunuzdayım. (ANAP sıralarından 
«Olmaz öyle şey» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, önce... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An

kara) — özrün kabahatinden büyük. 
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BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam 
edin efendim lütfen; 5 dakikayla tahdit 
edJlm'ştk. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen müdaha
le etmeyiniz efendim, lütfen... 

İSMAİL ŞENOÜN (Denizli) — Zaptı 
sabıkta, yanlış hir şey varsa, düzeltilmek 
için konuşulur; yanlış bir şey yok. 

M. ALİ EREN (Devamla) — Önce şu
nu, birlikte tespit etmeliyiz. Bu kürsü, her 
türdü kayıtlamalardan ve kısıtlamalardan 
uzak bir biçimde, ner düşüncenin ve her 
inancın dile getirilebileceği yüce bir mil
let kürsüsüdür. Dünkü gündem dışı ko
nuşmamda, ülkemizin bazı acı gerçekle
rini dide getirmek istedim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Ne gerçek var burada?.. Bölücü 
adam!.. 

M. ALİ EREN (Devamla) — Benim 
görevim budur; hepimizin görevi de bu 
olmalıdır. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN 
(İstanbul) — Kavram çarpıtıyor. 

M. ALİ EREN (Devamla) — Bu kür
sü bunun için vardır. Benim bu amaçla 
yaptığım konuşmayı, tamamen ben;m dü
şüncelerim dışında, çarpıtılmak hakkı kim
sede yoktur, k:mseye verilemez. Hepimiz, 
Türkiye'nin, bütünlük ve bölünmezlik an
layışı içinde sorunlarını çözebileceğine 
inanıyoruz; hepimiz bunu gerçekleştirme
ye çalışıyoruz. İnsanların kardeşliğine, tüm 
ulusun kaderde ve kıvançta ortaklığına 
inanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıralara 
vurmalar; SHP sıralarından alkışlar) 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN 
(İstanbul) — Ne mücadelesi?.. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Ne mücadelesi ediyorsun? 

M. ALÎ EREN (Devamla) — Türki
ye'nin sorunlarını (ANAP sıralarından. 
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gürültüler, sıralara vurmalar) ve insanla
rımızın çilelerini, demokratik rejime, in
san haklarına, hür düşünceye ve ulusal 
bütünlüğe tam bir saygı içinde; ama, tüm 
çıplaklığıyla dile getirmekten geri kalmak
sızın çözüme kavuşturacağız. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, zaptı sabık hakkında ko
nuşacaktır... 

M. ALİ EREN (Devamla) — Konuş
mamın bu temel anlayış içinde değerlen-
dirilme&iınl bilgilerinize sunuyorum, 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, 
kendi beyanıyla ilgili olarak bir bakan ve
ya milletvekilinin söz alabileceğini ifade 
etmiştim; arkadaşımız, dünkü konuşma
sını, tamamıyla, «ulusal bütünlük ve bö
lünmezlik amacıyla yapmış olduğunu» 
ifade etti; bu ifadeyi de zapta geçirmiş 
bulunuyoruz. (ANAP sıralarından gürül
tüler, sıralara vurmalar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın 
Başkan, müsaade eder, misiniz? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündem dışı... (ANAP sıralarından gürül
tüler, sıralara vurmalar) Değerli arkadaş
larım... (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Bakan, neyle ilgili söz istiyor

sunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Dün, sayın mil
letvekilinin burada yaptığı konuşmayla 
bugün burada yaptığı konuşma arasında 
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en ufak bir bağ yoktur. Dün, konuşma
larına burada cevap verdini; aynı para
lelde bana da cevap hıakkı doğmuştur, söz 
istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
(Gürültüler) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkanım, İçtüzüğün 59 uncu madde
siyle ilgili tutumunuz hakkında söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündem dışı konuşmalara geçiyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
Geçemezsiniz!.. (ANAP sıralarından gü
rültüler, sıralara vurmalar) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 59 uncu mad
desi gereğince, bir milletvekiline söz ver
dim, ondan gayrı, kimseye, zaptı sabık 
hakkında söz veremem. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Tutu
munuzla ilgili olarak söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim; 
buyurun oturun. (SHP sıralarından alkış-' 
lar; ANAP sıralarından «Yuh» sesleri) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum efendim... 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler, sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın 
Kemal Anadol, gündem dışı söz talep et
mişlerdir; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sa
yın Başkan, bu zihniyetle bir yere vara
mazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Anadol, 
Meclis çalışmalarının TRT'de yayınlan-

mıasıyla ilgili olarak gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir. Buyurunuz efendim 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
'Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum efendim; yanlış uygulama yapıyor
sunuz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Sayın Başkan, istifa edin. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 59 uncu mad
desi açıktır, yalnız, milletvekiline söz ve
rilir. 

Buyurunuz Sayın Anadol, devam edi
niz efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sa
yın Başkan... (ANAP sıralarından «Baş
kan jstifa» sesleri) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı söz 
istiyorsunuz? 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz isti
yorsunuz? 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Yanlış 
uygulama yapıyorsunuz, tutumunuz hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim, biraz sonra 
söz vereceğim efendim, müsaade buyuru
nuz. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Hayır, 
şimdi söz istiyorum efendim. (ANAP sı-
ralıarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, vermiyo
rum. (ANAP sıralarından «Yuh» sesleri) 

Devam edin Sayın Anadol. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Nasıl devam edeyim efendim? 
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BAŞKAN — Devam edin. (Gürültü
ler) 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Sayın Başkan, nasıl devam edeyim efen
dim? (ANAP sıralarıından «Yuh» sesleri) 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Niyetiniz belli oldu; olmaz, bundan 
sonra konuşulamaz. 

BAŞKAN — Müsaade edin bir da
kika efendim. Sayın hatip... (ANAP sı
ralıanndan gürültüler) 

•HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, o makamı daha fazla işgal ede
mezsiniz. Anayasa suçu işliyorsunuz; Ana
yasayı ihlal ediyorsunuz; olamaz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika efendim... (ANAP sıralarından 
gürültüler) Müsaade edin efendim, mü
saade edin. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Müsaade edin efendim, müsaade edin 
konuşalım. 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Bu mü

essese anayasal bir müessesedir. 
BAŞKAN — Müsaade edin konuşa

lım. (ANAP sıralıanndan gürültüler) 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Müsaa

de edemeyiz. Anayasayı ihlal ediyorsunuz. 
AHMET AKGÜN ALBAYRAK 

(Adana) — Bakanın söz hakkım verin 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin konuşa
yım efendim, ondan sonra kararınızı ve
rin. (ANAP sıralarından gürültüler) Mü
saade edin... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — önce Bakan konuşacak; kürsüden 
indirin hatibi. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika.. Buyurun (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
Kürsüden indirin de, ondan sonra konu
şun. 

BAŞKAN — Buyurun bir dakika... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) önce kürsüyü terk etisin) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade 
buyurun... (SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Değerli 
arkadaşlarım, şimdi size arz edeyim, on
dan sonra kararınızı verin. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Buyurun konuşun ne konuşacaksanız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sakin söyleyin, kulağımız duyuyor. 
Sinirlenmeden... 

BAŞKAN — 59 uncu maddeyle... 
(ANAP sıralıanndan gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, böyle pozlara gerek 
yok, sakin sakin konuşun. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sinirlenmeden söyleyin, sakin sa
kin; yoksa oturmayız. 

BAŞKAN — Benim sesimin gür çık
ması sizi fazla ilgilendirımemeli (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bağırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi... (ANAP sıra
lıanndan gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— İşin zor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade 
edin... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, 59 uncu madde
ye göre, dün hir konuşma yapan millet
vekilli... 

476 — 



T. B. M. M. B : 11 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ta
lihsiz bir konuşma yapan milletvekili. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sa
yın Mehmet Ali Eren, konuşmasının... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
Sizin müsaadenizle... 

BAŞKAN — Müsaade edin. 
Gündem dışı konuşmasının yanlış an

laşılması dolayısıyla... (ANAP sıraların
dan gürültüler) Bir dakika efendim, bir 
dakika... 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK 
(Adana) — Zabıtlar var; olur mu? 

BAŞKAN — Böyle Parlamentoyu ida
re etmek mümkün değil; bir dakika... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Bakan söz istiyor, siz başkasına söz ve
riyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Şimdi ba
kınız, gündem dışı söz istedi ve bu gün
dem dışı sözü, doğrudan doğruya, dünkü 
konuşmasının amacını, maksadını tespit 
etmek için, açıklama yapmak için istedi 
ve geldi burada konuşma yaptı. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Aynı konuda, Bakanımız da söz 
istiyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Bakanımız da söz istedi. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, mü
saade edin. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Durun efendim, müsaade edin. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir dakika efendim; müsaade 
edin de, ben arz edeyim. Bir şekilde söz 
verebilirsiniz; eğer dün yapmış olduğu 
konuşmayı yok varsayacakla tavzih ede
cekse söz verebilirsiniz. Burada, Türk 
Devletinin millî bütünlüğüne kast eden 
bir konuşmayı, «tekrarlıyorum» derse bu 
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adam, siz orada oturamazsınız; bölücülük 
yapanlara arka çıkamazsınız. Bu Meclis
te biç kimseye, bölücülük yaptırmayız. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
müsaade edin. 

Başkanlık Divanınızı işgal eden hiçbir 
arkadaşınız, Türk Devletini, Türkiye Cum
huriyetini bölücülükle İtham eden bir 
arkadaşın yanında olamaz; böyle bir şey 
yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
işgal mi bu, işgal mi? 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ben, sözü, dün yapmış 
olduğu konuşma üzerinde açıklama yap
mak hakkına, anayasal hakkına, tüzük 
hakkına sahip olduğu için verdim. Bir 
bakan... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Aynı şekilde, Bakana da söz ver. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, bir 
dakika müsaade edin. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, bir şahsa, bir mil
letvekiline... 

BAŞKAN — Beyefendi, müsaade edin 
konuşayım. 

Arkadaşımızın nasıl konuşacağı hak
kında, Başkanlık Divanındaki arkadaşını
zın ön ve peşin bir hükmünün olması; 
ne konuşulacağını bilmesi mümkün değil. 
Açıklama yapma hakkı verdim, açıkla
mayı bu şekilde yaptı. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Teyi-
den yaptı. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Teyit ettiğine göre, cevap hakkı doğdu. 

BAŞKAN — Müsaade edin... 
Şimdi, Sayın Bakan da ayrıca, «Dünkü 

beyanıyla ilgili 'açıklama yapmak istedi
ğimi» söylüyor. 
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AHMET KARAEVLİ (Tekkdağ) — 
Söylüyor efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Siz buyurun; «Açıklama yapmak is

tiyorum» diyor; size sonra söz vereceğim 
Sayın Amadol. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Beni niye çağırdınız Sayın Başkan? 

HALİL ŞIVGIN (Anikara) — Sayın 
Başkan, kürsüden inecek. 

2. — İçişleri Bakanı Mustafa Kalem
linin, geçen tutanak hakkında konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 'al
kışlar) 

Sayın Kalemli, siz de, dünkü beyanı
nızla ilgili konuşma yapacaksınız. Bu be
yanınız da 5 dakikayı geçmeyecek; onun
la tahdit edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Sayın Bakan; bölücülere vur. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bu oturumunda, havayı 
daha gerginleştirmek için söz almadım. 

Dün burada konuşma yapan sayın 
milletvekili, bu 'kürsüden «azınlık millet
ler, azınl-nk topluluklar» terimimi ve cüm-
Merini kullanmıştır ve feu, resmen, bu 
kürsüden bölücülük yapmaktır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, o sizin maksadınız; öyle yorumla
mak istiyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Ben de, bu ko
nuşma vesilesiyle cevap hakkı doğduğu 
için söz almış ve bu konuşmaya müsaade 
ettiklerinden dolayı, hem Sayın Başkanı 
kınamış hem de, milletvekilinin bu ıkür-
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südien bu şekilde konuşma yapmasını 
esefle karşılamıştım. 

Bugün, aynı milletvekili 'arkadaşı
mıza, sözlerini sanki tavzih edecekmiş-
çeslne söz verdiniz; ama, sayın millet
vekili, tavzih etmeyi bir tarafa bırakın, 
dünkü söylediklerini aynen ifade etti
ler. (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Yalan söyleme! 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ya
lan söyleme! 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Şimdi, bu kür
süden, !bu kürsüyü kullanarak her gün 
aynı sözleri söyleyerjek, aynı makamlara, 
aym kişilere, aynı ideolojilere selam söy
lemeye devam edeceklerse, Anavatan 
Grubu olarak, Hükümet olarak, buna 
asla müsaade etmeyeceğiz. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Geç onları, 
bırak onları. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Bölücülük yapıyorsun, 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Ayrıca, bu sa
bah, - basını da takip ettim - basında 
da, Sayım SHP Genel Başkanının, bu 
mealdie, milletvekilinin sözlerinin yanlış 
anlaşıldığını, tavzih etmek istediğini belir
ten cümlelerine rastladım, basından oku
duğum ıkadarıyla söylüyorum. Eğer böy
le bir emir ve direktifle bu arkadaşımız 
buraya çıkmış, bu sözlerini düzeltme gay
reti içerisinde olmuşsa, ıbuna muvaffak 
olamadığı, bunu yapamadığı gibi, sözle
riyle dünkü konuşmasını burada aynen 
tekrarladı. Tekrar ifade ediyorum. Bu 
Yüce Meclisin çatısı altında bu tür ko
nuşmalara, bu tür sözlere, bu tür hare
ketlere müsaade ettiğiniz süre içerisinde, 
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oturduğunuz o makamda bu görevi la
yıkıyla yapamayacaksınız Sayın Başkan. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR. 

1. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, TBMM çalışmalarının tele
vizyondan yayınlanmasına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Anadol; TRT, TRT yayınları ve Par
lamento çalışmalarıyla ilgili olarak gün
dem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Süreyi belirt Başkan. Süre 5 daki
ka mı? 

BAŞKAN — Evet. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Söylesenize... Bakana söylüyorsu
nuz da... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 29 Ka
sım 1987 Seçimlerinden sonra yeniden 
teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, çalışmalarına başladı. Yüce Meclis
teki andiçme töreni ve hükümet prog
ramı üzerindeki görüşmeler televizyondan 
canlı olarak yayınlandı. Hep birlikte 
gördük ki, halkımız bu yayınları ilgiyle, 
merakla, hatta heyecanla izlemektedir* 

Değerli milletvekilleri, 24 Aralık 1963 
tarih ve 359 sayılı TRT Yasası, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Saati» başlıklı 13 
üncü maddesinde, radyo - televizyon şek
linde bir ayırım yapmadan, Genel Kurul
daki görüşmelerin yayınlanmasını öngö
rüyordu. 11 Kasım 1983'te kabul edilen 
2954 sayılı yeni TRT Yasası ise, «Türki-
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ye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Ya
yınlar» başlıklı 21* And maddesi, «Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumu, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Ge'nel Kurul ça
lışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız 
bir biçimde özetleyen yayın yapar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurul toplantılarından (açılış, andiç
me törenıi gibi) canlı yayınlar yapabi
lir. Kurum, bu konuda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü sınırlamalarına 
tabidir» hükmünü getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, TRT Kuru
mu, 21 inci maddedeki «radyo» sözcü
ğüne dayanarak, Genel Kurul görüşme
lerimi sadece radyodan vermekte; Türki
ye Büyük Millet Meclisi birleşimine rast
layan gece saatlerinde radyo görüşmele
rini özetlemektedir. Meclis görüşmelerini 
21 inci maddedeki «radyo» sözcüğüne sı
ğınarak televizyona sokmayan TRT, aynı 
maddenin ikinci fıkrasındaki andiçme ve 
açılış törenlerini, işine geldiği zaman, te
levizyonda yayıniayabilmektedir; an
cak, televizyon, yasanın öngördüğü 
«Meclis Saati» ne kapalıdır. «Meclis 
Saati» nin radyodan yayınlandığı gece
lerde, otobüs yolcularının dışında, nüfu
sumuzun tamamı televizyon 'izlemektedir. 
Kısaca, radyodan «Mleclis Saati» nin 
yayınlanmasıyla yayınlanmaması arasında 
hiç fark yoktur; önem taşıyan televiz
yon yayınlarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bildiğiniz gibi, Amerika Birleşik Devlet
lerinde televizyon işletmeleri özel sektö
rün elindedir. Televizyondaki yayın saat
leri reklam şirketterine satılmasına rağ
men, Amerikan Kongresinden ve hatta 
Birleşmiş Milletler kurullarından zaman 
zaman veya periyodik olarak canlı yayın 
veya kayıt yayın yapılmaktadır. Amerika 
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Birleşik Devletlerindeki özel televizyon 
şirketleri, bu yayını, bir halk hizmeti ola
rak görmekte ve yasal zorunluluk olma
masına rağmen, kendi istekleriyle yap
maktadırlar. 

Avrupa'da da devlet vje özel şirket te
levizyonları aynı yola başvurmaktadırlar. 
Bir devlet kurumu olan BBC, radyo ve 
televizyondan aynı şekilde yayın yapa
mıyordu; radyo ve televizyonun Avam 
ve Lordlar Kamarasına girmesi yasaktı. 
Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı İngiltere' 
de bile, çeşitli engellemelere rağmen, 
çağdaş habercilik anlayışı ve halkın is
temleri karşısında bu yasak kaldırıldı. 
Şimdi, parlamentoda, BBC Televizyonu
nun kameramansız çalışan, otomatik ve 
uzaktan kumandalı kamieraları hazır bek
lemektedir. BBC, hiçbir makamdan izin 
almaksızın, görüşmeleri canlı ya da ka
yıt yaparak İngiliz halkına sunmaktadır. 

Yunanistan'da da bir devlet kurumu 
TRT, Meclis görüşmelerini her cumar
tesi günü televizyonun ikinci kanalından 
ve birbuçuk saatten az olmamak üzere 
yayımlamaktadır. Ege kıyılarımızda otu
ran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 
Yunan Parlamentosundaki görüşmeleri 
rahatça izleyebilmekte, ne acıdır ki, ken
di Meclisinde (Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde) olan bitenlerden habersiz kal
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, Yunan Parla
mentosunu izleyebilen Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşına, kendi Meclisini, kendi 
televizyonunda yasaklamanın mazereti 
yoktur. Hükümet, TRT Yasasının 21 inci 
maddesindeki «radyo» sözcüğünün arka
sına sığınamaz, Yaşanın ruhu, bu tür dar 
yorumlara uygun değildir. Egemenlik ka
yıtsız şartsız ulusundur. Vekillerini se
çen halktan, kendi verdiği vergilerle çalı

şan televizyonda kendi 'Meclisini salkla-
yamazsınız. 

Hükümet olarak, yayın saatinin kısıt
lı oluşu gibi özürler de ileri süremezsi
niz. Her fırsatta çağ atlaanaiktan söz 
açan Sayın özal, kısa sürede, ikiden 
çok televizyon kanalına geçileceğini söy
lüyor. Yani, yayın saati ve kanal sayısı, 
televizyondan, Meclis saatini vemnjek için 
uygundur. 

TRT, toplumumuzun geleneklerine 
uymayan, değer yargılarına ve ahlak an
layışına ters düşen ya'bancı dizilere bir 
hafta içinde her iki kanalda 30'un üze
rinde yayın dilimi ayırmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, 1 daki
kanız var efendim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
TRT, bu dizileri milyonlar tutan dö
viz karşılığında satın almaktadır. 

Şiddet ve terör içfcren Amerikan po
lis dizilerini halkımıza izleten TRT, aynı 
halka, kendi seçtiği Parlamentoyu ve 
oradaki görüşmeleri televizyondan izlet
meyi çok görmektedir. 

Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; 
yapılacak iş basittir: En kısa sürede, rad
yoda olduğu gibi, televizyonda da Mec
lis Saati Programı yayınlanmalıdır. 

İlgili yasanın 20 nci maddesinde yer 
alan «radyo» sözcüğünü buna engel gö
rüyorsanız, yanına «televizyon» sözcü
ğünü ilave edersiniz; yüzde 36 oyla sağ
ladığımız yüzde 64 oranındaki Meclis 
çoğunluğu bunun için fazlasıyla yeterli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, lütfen 
cümlenizi tamamlayınız. 

HtLMt BlÇER (Sinop) — Sayın Baş
kan,, 3 dakika geçti. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Süreyi siz mi saptıyorsunuz, değerli ar
kadaşım mı saptıyor Sayın Başkan? 
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•BAŞKAN — Lütfen cümlenizi ta
mamlayınız efendim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Tüm bunlara karşın, SHP'nin tam ter
sine, her alanda özelleşmeyi savunuyor
sunuz. Barajları, köprüleri, Atatürk'ün 
yadigârı KÎTMeni haraç .mezat satarken, 
özelleştirme projeleri için yabancı şir
ketlere milyarlar öderken, televizyonu 
devlet elinde tutamazsınız. Ya televiz
yonu halkın Meclisine açarsınız ya da 
kendi programınıza saygılı olurusunuz. 
Rendi programınız gereği televizyonu 
özel şirketlere açmıyorsanız, millî »irade
nin tecelli ettiği Meclise açınız. Aksi hal
de, çağ atlamaktan söz açarken düştü
ğünüz garip çelişkiyi ve arabesk kimli
ğinizi teşhir etmek, bizler için önemli 
bir görıev olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

2. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, TRT'nin tarafsızlığının ortadan 
kaldırıldığı, 2954 sayılı Yasanın 19 uncu 
maddesinin iktidar tarafından siyasi çı
kar sağlama amacına yönelik kullanıldı
ğına ilişkin gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
'ilgili gündem dışı söz istemişlerdir, iz
mir Milletvekilli Sayın Re*maî Anadol' 
un konuşması da aynı mahiyette oldu
ğundan, Sayın Bakana, Sayın Topçu' 
nun konuşmasından sonra söz vereceğim. 

Sinop Mıületvekili Sayın Yaşar Top
çu, buyurun efendim. 

Sayın Topçu, konuşma sürenizin 5 da
kika olduğunu biliyorsunuz. 

Televizyon yayınlarıyla ilgili olarak 
size söz vermiş bulunuyorum, buyurun 
efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
söz alışımı, 1983 yılının 14 Kasımında 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe giren 2954 sayılı TRT Yasasının, se
çimleri müteakip, bugünkü iktidar parti
si hükümeti tarafından dört yılı aşkın za
mandır kullanılagelen 19 uncu maddesi
nin tatbikatıyla ilgilidir. 

Arkadaşlar, Anayasamızın 133 üncü 
maddesi, devlet eliyle, radyo ve televiz
yon kurumunun kurulmasını amirdir. 
Buna vazgeçilmez bir kayıt getirmiştir : 
Tarafsız bir yönetim altında devlet eliy
le radyo ve televizyon kurumu kurula
caktır ve yürütülecektir. Tarafsızlık ilke
si, 2954 sayılı Kanunun 8 inci madde
sinde* de ayrıca zikredilmiştir; ancak, 
kanunun uygulanmaya başlandığı gün
den itibaren, hükümet ve TRT Kurumu 
yöneticileri, gerek Anayasanın 133 üncü 
maddesindeki, gerekse 2954 sayılı Kanu
nun 8 ve diğer maddelerindeki tarafsız
lık ilkelerine tamamen aykırı olarak, ku
rumu, elbirliğiyle yönetmeye, işbirliğiy
le yönetmeye başlamışlardır. Bunun ör
neğini her vesileyle görmek mümkündür. 
Esasen, uzun bir zamandır, hükümetimi
ze, kanunlarda boşluk arayıp bulmak, bu 
boşluklardan içeri sızmak ve onları kendi 
anlayışına göre kullanmak hastalığı arız 
olmuştur. Tabiî, bu tür hastalıklar iyi 
hastalıklar değildir. 

Hükümetler, evvelemirde kanunları 
herkesten önce uygulamakla ve uygula
nışını denetlemekle görevli anayasal or
ganlardır. Eğer, hükümetin kendisi biza
tihi kanunu çiğnemeye kalkarsa, olay, 
imam cemaat meselesine döner ve mem
lekette kanun hâkimiyetini kurmak müm
kün olmaz. 

Şimdi, 2954 sayılı Kanunun 19 un
cu maddesiyle, hükümetlere bü imkân 
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tanınmıştır. Bu imkân tanınırken ka
nun, üç vazgeçilmez şart getirip koymuş
tur, bunları sırasıyla okumak istiyorum: 

Birincisi, TRT'nin yayın esaslarına 
uymak; yani 2954 sayılı Yasanın 5 inci 
maddesine uymak. Bu 5 inci madde «Ya
yın esasları» başlığını taşıyor. Burada, 
«Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe olu
şabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek 
konularda yeterli yayın yapmak; tek 
yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve 
bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevre
sinin, inanç veya düşüncenin menfaatle
rine alet olmamak» denilmektedir. De
mek ki, 19 uncu maddeyi kullanmanın 
birinci şartı, yayınların bu ilkelere uy
gun olmasıdır. 

tkinci şartı : Cevap hakkı doğuracak 
nitelikle olmamak; yani, aynı Kanunun 
27 nci maddesine temas etmemek. 

Üç : Deminki ilkede okunan bir hu
susu tekrar ediyor; «Siyasî çıkar amacı 
taşımamak kaydıyla» diyor. 

Peki, ne yapacaktır 19 uncu madde? 
19 uncu madde niye getirilmiştir? Bu
güne kadar niye uygulanagelmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Topçu, 2 dakika
nız var efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mam. 

19 uncu madde, gayet açık olarak, 
«Mevzuat ve idarî kararlarla yürürlüğe 
konulan uygulamaların» diyor. Hükümet 
çalışmalarının değil arkadaşlar. tcraa|t 
değil, icraatın tümü değil. Mevzuat ve 
idarî kararlarla yürürlüğe konulan uy
gulamaların, halkın katılımıyla başarıya 
ulaşmasının düşünülmesi halinde, bunla
rın tanıtılması için, hükümete, ayda 30 
dakikayı geçmemek üzere tanınmış bir 
imkânı, hükümetimiz, işbaşına geldiği 
günden bu yana, siyasî çıkar amacı ta
şımak kaydıyla ve bu amaçla kullanmak-
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tadır. Aksi halde, bu hükümete ait ol
mayan birtakım görüntülerin jenerikte 
işi nedir? Aksi halde, jenerikte, ne diye, 
anlaşılmaz, anlamadığımız bir şekilde, 
yabancı devlet adamlarıyla Sayın Baş
bakan yan yana durmaktadır? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Anlayan anlıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, onu anlayan anlar, biz de anlarız 
da; ters anlaşılabilir. Acaba, referans mı 
aranıyor? Tabiî, o zaman bu sorular gün
deme gelir; bu bir. 

İkincisi; bakın, nasıl siyasî çıkar ama
cı güdülerek yapılıyor? 30 Aralık günü 
'bir program yapılıyor. O programda Kü
tahya'nın Köprüöron Köyü ekrana getiri
liyor; aynı zamanda, Manisa'nın Gördes 
İlçesinin Doğanpınar Köyü gündeme ge
tiriliyor. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Onun 
gibi yüzlerce köy var fevkalade kalkın
mış. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, 
yüzlerce köy var. 

Geçen gün burada Hükümet programı 
okunurken, Sayın Genel Başkanımızın 
okuduğu - benim de mensubu olduğum 
'bir vilayetin adı zikredilerek - bir karar
nameye karşılık olarak Sayın Başbakan 
burada dedi ki: «1964 yılından bu tarafa 
bunlar uygulanıyor. Yanlış beyandır, ya
lan beyandır.». 

1964 yılından beri uygulanıyor; ama, 
FAO'dan bir avuç şeker, bir avuç çeltik 
alınarak, bunun için kararname düzen
lenerek, hatta hatta o köylerin dağların
da - geçen gün burada Köyişfcri Baka
nımızın övündüğü gibi değil - gübre ye
rine kerme kullanılarak ziraat yapılan bin
lerce köyün olduğu bir yerde, memleket
te, Köprüören Köyü seçiliyor. 280 hanelik 
nahiye olan, (bucak merkezi olan) bu 
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köyden 108 aile Almanya'da çalışmakta
dır. Almanya'dan dönüş yapmış olan 
25 aileden bir tanesi bulunuyor ve «Türk 
köylüsünün - inanmayacaksınız ama - du
rumu . bu noktaya geldi» diye yayın ya
pılıyor. O zaman, Hükümetin şunu ce
vaplamasını istiyorum; sayın bakan biraz 
sonra buraya gelecek... 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Kü
tahya ve Uşak'ın bütün köyleri de Öyle. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O ya
yın hangi mevzuata ve kararnameye da
yanıyor? Onun burada açıklanmasını is
tiyoruz. TRT yönetimi, ikide bir, «Bu 
programlar bizim dışımızda hazırlanıyor» 
diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkıyor. 

Diğer taraftan, Gördes'in Doğanpınar 
Köyünde bir tek traktör yokken, bir tek 
çamaşır makinesi yokken, köy, yüzbin-
ler, milyonlar kazanıyor ve bunun so
nucu evleri çamaşır makinesi, bulaşık ma
kineleri, otomatik makinelerle dolu bir 
yer olarak gösteriliyor. Sizin söylediğiniz 
isterin bandı var bizde; isterseniz gelin 
'beraber seyredelim. Konuşturulan kızın 
'babasının beyanı yar. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Kütah
ya ve Uşak'ın bütün köylerini gelin gös
terelim. Köylerdeki gelişmeyi kabul edin 
lütfen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mam, gösterelim; beraber dolaşalım. 

Bir başka mevzua geçiyorum: 17 
Ocak 1988 tarihinde, Sayın Başbakan, 
karşısında bir iktidar partisi (hem de Di
van üyesi) milletvekilini alıyor... iktidar 
partisi milletvekilinin Hükümetle ne ala
kası var? 

BAŞKAN — Sayın Topçu, müddeti
niz tamamlanmıştır efendim lütfen biti
riniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Milletvekili arkadaşımız o program
da neden yer alıyor? Meclisin Başkanını 
seçmesinin, Hükümet uygulamasıyla ve 
Hükümet kararlarıyla ne alakası var? 
Meclis, Başkanını Anayasaya göre seç
miyor mu? Meclis Başkanını Hükümet 
mi seçiyor? Hükümet mi seçti buradaki 
Başkanlık Divanını? (DYP sıralarından al
kışlar) 

Yalnız, ben size şunu söyleyeyim: 
Siz, bu kanunları böyle, çiğneyerek, işini
ze geldiği gibi kullanırsanız; iktidar kim
seye ebedî değil, bir gün başkasının eline 
geçer, sonra girecek delik ararsınız. Sı
kıntı doğurur. Kanunların objektif uy
gulanmasını bir kenara bırakırsanız, baş
kaları gelir, onu kendi istediği şekilde 
uygular. Eğer, kanunlar yanlışsa, Hükü
metsiniz, - bakın bir aydır boş oturuyoruz, 
birleşimler açılıyor kapanıyor, açılıyor 
kapanıyor - yeni tasarılar getirin, konuşa
lım, 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen 
cümlenizi tamamlayınız efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Her 
iki, İcraatın İçinden Programını ve on
dan evvel yapılmış programları da, Ana
yasanın 133 üncü maddesine ve 2954 sa
yılı TRT Yasasının 29 uncu maddesin
deki şartlara rağmen, parti propagandası 
için, siyasî çıkar amacıyla kullanan Hü
kümetin bu tutumunu kınıyorum. Hükü
mete, devletin tarafsız kurumunu, yeni
den seçilebilmek için altın tepside sunan 
TRT yönetimini de kınıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

3. — Devlet Bakanı Adnan Kahveci' 
nln, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 
ile Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun 
TRT ile ilgili yaptıkları gündem dışı ko
nuşmalara cevabı 

BAŞKAN — Her iki gündem dışı 
konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet 
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Bakanı Sayın Adnan Kahveci*ye söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 20 da
kikadır, 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; biraz önce yapı
lan gündem dışı konuşmalara cevap ver
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, Yüce Mec
lisin değerli üyelerine, kıymetli milletve
killerine saygılar sunuyorum. 

Radyo ve televizyon yayınlarının, ka
muoyunun oluşmasında çok büyük tesiri 
vardır. TRT'nin, haberleriyle, kültür, eği
tim, sanat, eğlence, spor ve bilgi veren 
diğer programlarıyla, kitle haberleşmesin
de mutlak bir hâkimiyete sahip olduğu 
da tartışmasız bir gerçektir. 

TRT'yi, hepimizin, kurum olarak ge
liştirmemiz gerektiği; bu kurumun taraf
sızlığını kaybetmesi veya kötüye kullanıl
masının toplumda büyük yaralar aça
cağı düşüncesini biz de paylaşıyoruz. Bu 
hususlara Hükümet olarak bizim de ila
ve edeceğimiz başka görüşler bulunmak
tadır, 

TRT, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
na her bakımdan bağlı olmak zorundla 
olan bir kuruluştur. Bu mecburiyet, TRT 
yi, Anayasayla getirilen sistemin tamamı
nı veya bütün Anayasa organlarını - baş
ta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve si
yasî partiler olmak üzere - savunmak ve 
onların yanında olmak durumunda bıra
kır; çünkü, TRT'nin, yanında ve emrindto 
olduğu çok partili demokratik rejimde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasî 
partiler, en Önemli unsurlardır. Bu mü
esseseler olmadan, güçlü bir demokratik 
rejimden söz edilemez. Bu kurumların 
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varlığı ve sağlamlığı oranında da demok
rasi var olabilir. 

TRT, demokratik sistemin sağlıklı 
işlerliği açısından, parlamento ve siya
sî partilerle, millet arasında köprü olmak
la mükelleftir. Kurum hiçbir zaman bu 
organlara karşı ilgisiz kalamaz. Kurum, 
Yüce Mecliste ve siyasî partilerde olup 
biteni, Meclisin ve siyasî partilerin ça
lışmalarını aksettirmeyen bir kitle haber
leşme vasıtası olamaz; siyasî partileri bir
birine düşürücü yayınları kamuoyuna 
ulaştırmaya yardımcılık görevini de ya
pamaz. Bunlar, bizim Hükümet olarak be
nimsediğimiz görüşlerdir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O za
man değiştirin. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH-
VECÎ (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, önemli bir konuya işaret etmek 
istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında meydana gelen her olay (bu 
oturumdaki gibi) TRT tarafından, titiz
likle takip edilip, yayınlanmaktadır. Ko
misyonların ve Genel Kurulun çalışma
ları yanında, siyasî partilerin grup top
lantıları, grup sözcülerinin Meclis günde
mindeki konularla ilgili açıklamaları, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin her toplan
tı gününde, TRT'nin mikrofon ve ekran
larına getirilmektedir. 

K. KEMAL ANADÖL (İzmir) — Te
levizyonda, Meclis saati programı niye 
yok? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Meclisin çalışmala-, 
rı hakkındaki haberler, halber bültenleri 
içinde tam bir tarafsızlıkla sunulmakta
dır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
EşMik ve açık oturum istiyoruz. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Bu arada, özellikle 
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şunu belirtmek isterim : Hükümet prog
ramı görüşmeleriyle ilgili yayınlarda da, 
bu yıl yeni bir tarzda, kürsüde dile ge
tirilen görüşler, televizyonda canlı yayın 
olarak 10 saatin üzerinde yayınlanmıştır. 
Bunu bilhassa hatırlatmak isterim. 

TRT, yalnız Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden yaptığı bu yayınlarla yetin
memiş, değişik partilere mensup sayın 
milletvekillerinin Meclisi temsilen katıldık
ları forumlarda, toplantılarda, hatta mil
letlerarası forumlarda, onları özel ekipler
le takip ettirmiş ve özel yayınlar yapmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gru
bu bulunan siyasî partilerimizin Meclis 
içindeki faaliyetleri bu şekilde aksettirilir
ken, partilerin Meclis çatısı dışındaki ça
lışmalarının değerlendirilmesinde de aynı 
tutumun muhafaza edildiği görülmekte
dir. Bu cümleden olarak, muhalefet par
tilerinin - özellikle sayın genel başkanla
rının - her zemindeki faaliyetlerinin, TRT 
tarafından takip edilmekte, duyurulmak
ta olduğu bir gerçektir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sa
yın Başkan, cevap değil ki bu... 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Kurumun, genişleyen 
teknik imkânlarına paralel olarak, siyasî 
partilerin genel başkanlarını takip şekli
nin gittikçe modern bir üslup kazanmak
ta olduğu da görülmektedir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sorduklarımıza cevap versin. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Mesela, muhalefet 
partilerinin sayın genel başkanlarının yurt 
içindeki gezileri, katıldıkları toplantılar, 
özel ekiplerle günü gününe takip edile
rek, görüntüleri, çoğunlukla sesleri ile bir
likte ekrana getirilmektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Genel 
başkanların buradaki konuşmasını vermi
yor. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Hatta ve hatta, muha
lefet partileri... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Biz 
onu sormuyoruz ki. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Bir dakika bekle
yin, ona da geleceğim; çok sabırsızsınız. 
Demokrasiye olan inancınızı lütfen böyle 
'belirtmeyin. 

... Hatta, muhalefet partilerinin sayın 
genel başkanlarının yurt dışındaki temas-
Iarınının da aynı şekilde değerlendirilmek
te olduğu da bir gerçektir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Meclis 
dışındakini bırak, Meclis içindekini ver
sin. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
hepimizin kabul ötmesi gereken bir başka 
husus da, TRT'nin, hem iktidar, hem de 
muhalefet partileriyle ilgili yayınlarına, 
haber değeri ölçüsünde yaklaşmak mec-
'buriyetinde olduğudur. Haiber değerinin 
takdiri konusundaki görüş ayrılıkları, 
TRT'nin tarafsız ve objektif olmadığı 
şeklinde - kesinlikle - yorumlanmamalı
dır. Bir konuşmanın niçin haber olmadığı 
veya neden daha geniş verilmediği şek
lindeki tenkitler daima olacaktır, olmaya 
devam edecektir. 

Sayın Anadol'un talebine gelince: 
Türkiye'de, 1984 yılında sadece bir ka
naldan televizyon yayınları bugün iki ka
nala çıkmıştır; fakat, iki kanalı bütün yurt 
çapında izlemek henüz mümkün değildir. 
Kanal sayısı arttıkça, Meclis yayınlarının 
sürelerinin de artırılması muhakkak ola
caktır. 
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K. KEMAL ANADOL (îzmir) — 
Amerikan dizileri önemli değil mi? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ: (Devamla) —r Halihazırdaki İM ka
nal yayınlarında Meclis çalışmalarına da
ha fazla yer verilirse, kanaatimce, seyir
cinin seçme şansını azaltmış olabiliriz. 
Bildiğiniz gibi, şu anda ikinci kanalı iz
leyebilenlerin sayısı, genel nüfusa göre 
- nispeten - azdır. 

H1LMH ZÎYA POSTACI (Aydın) -
Çağ atlamışhik hani, çağ atlamışlık... 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Çağ atladık; dört 
yıl önce televizyon bir kanal ve siyah be
yazdı, şu anda renkli ve iki kanaldır. Ay
rıca da dört tane uydu kanalımız var 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) Şu 
anda, Türkiye'nin, geçmişte televizyon ya
yınım izlemeyi tahayyül edemeyen bölge
leri, en temiz şekilde sinyal alabilmekte; 
hatta ve hatta, bırakın Türkiye içinde iz-
lenemeyen televizyonu, televizyonumuz, 
bugün komşu ülkelerin pek çok şehrinden 
de rahatlıkla izlenebilmektedir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Meclis Saati radyoda yayınlanıyor, te
levizyonda neden yok? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — O konuda da şunu 
ifade edeyim: Televizyona son dört yıl-
'da yapılan yatırım, 1984 öncesi yapılan 
yatırımın - yabancı para değeri üzerinden -
tam birbuçuk mislidir. Geçmiş yılları siz 
hesaplayın, son dört yılda yapılan yatı
rımın, onların kaç misi olduğunu siz he
saplayın. 

K, KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Vatandaşlar Meclis Saatini dinlemiyor, 
Yunan Parlamentosunu izliyorlar. 

Biz ders istemiyoruz, cevap istiyoruz. 
Meclis Saati radyoda var, televizyonda 
neden yok? 
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DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Geliyorum; sabre
din biraz. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda, ge
rek siyasî partilerden, gerekse başka mer
cilerden, tarafsızlık konusunda TRTYe 
tevcih edilmiş ve adlî merciler tarafından 
dikkate alınmış hiçbir itirazın vuku bul-
mayışı, dikkatten uzak tutulmamalıdır. 
TRT'nin, siyasî partilerin en az yakındı
ğı, basının siyasî konular ve tarafsızlık 
konusundaki tenkitlerini, geçmiş yıllarda 
karşılaştırıldığı zaman en aza indirdiği bir 
dönemi yaşamakta olduğunu bilhassa 
dikkatinize arz ederim. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Geçmişten ne sıkıntın var senin? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Burada, Hükümet ve 
muhalefet olarak kolaylıkla birleşebile
ceğimiz bir başka husus da, TRTnin, 
Yüce Meclisi ve demokratik rejimin vaz
geçilmez unsurları olan siyasî partileri 
yıpratıcı değil, her zaman yükseltici bir 
tutum içinde olduğudur. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sayın Başkan, sorumuza hâlâ cevap ala
madık; niçin söz aldı Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — TRT'nin bu organ
larla ilgili yayınlarında, olayın veya me
sajın özünü dikkate aldığı gözden uzak 
tutulmamalıdır. Haberlerde, siyasî partiler 
arasındaki çekişmeleri artıracak, kavga 
ortamını meydana getirecek, besleyecek 
mahiyetteki teferruatla ilgilenilmemektie-
dir; 

K. KEMAL ANADOL (îzmir) — 
Ne alakası var Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Esasen, siyasî parti
lerle ilgili yayınlarda, başkalarım cevap 
vermek zorunda bırakacak beyanlara yer 
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vermemek prensibi, bizzat kanunun koy
duğu prensiptir. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Bu geoe televizyona çıkarsınız. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Televizyon sadece bunu verecek bu ak
şam. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika 
efendim... 

Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Sayın Bakan 7 dakikanız var efendim; 

•buyurun devam edin. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Ben cevap istiyorum. Müdahale hakkım 
var; benim konuşmama cevap vermek 
için kürsüye çıktı. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
DEVLET BAKANI ADNAN KAH

VECİ (Devamla) — Sayın Başkam, sa
yın mi#ervefciîleri; muhalefet partfleriı 
şundan emin olsunlar ki, Hükümetim, 
TRT yayınları üzerimde, tahdit edici ve
ya yönlendirici hiç bir müdahalesi söz ko
nusu değildiır ve olamaz. ((SHP sıraların
dan gürültüler) ©öyle bir müdahale, ya
pıldığı takdirde zaten ortaya çıkar. Bü
tün bunlar, TRT'nin kendi takdiri için
deki uygulamalarıdır. 

HALİL ÇULHAİOÖLU (İzmir) — 
Sayın Balkan, arkanıza bakar mısınız? 

DEVLET BAKAM ADNAN KAH
VECİ ı(Devamla) — Bu uygulamalardan 
şikâyetçi olanlar varsa ve haklı oldukla
rına gerçekten inanıyorlarsa, demokratik 
ırejiım içinde, hukuk devleti içinde, 'başvu
racakları yerler ve merciler vardır ve rai-
'tekim, geçmişte de hu başvurular yapıl
mıştır. Bu iddialarla iılıgili araştırmala
rım önce, tarafsız yargı organlarınca ya-
ptfomıasımım gerekeceğimi hepimiz takdir 
etmek zorundayız. Nitekim, siyasî partıi-
ler geçmişte adlî mercilere başvunmuş-
'liar ve 'adlî merciiler, kaeunlarun emrettiği 
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kararı vermişlerdir. Eğer, yargıya saygı 
duyuyorsak, bir konuyu Meclis günde
mime getirmeden önce, öncelikte adlî 
mencilere başvurmak gerektiği' gerçeğimi 
unutmamamız gerekir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) 
— Saygı duyuyorsa, yargının verdiği 
kararları gecikmeden uygulaması gerekir. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Sayın Milletvekil
leri, 2954 sayılı TRT Kanununun 19 un
cu maddesi, «Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunun yayın esaslarına uymak, 
cevap hakkı doğuracak nitelikte olma
mak ve siyasî çıkar amacı taşımamak 
kaydıyla, mevzuat ve idarî kararlarla yü
rürlüğe konan ve halkım katılımı ile ba
şarıya ulaşabilecek Hükümet uygulama
larının; gerekçelerinin, yararlarının, veci
belerimin, usul ve esaslarınım kamuoyuna 
benimsetilımesimi amaçlayan tanıtıcı 'rad
yo ve televizyon programları, Hükümet 
tarafından Radyo - Televizyon Kurumu 
dışında hazırlanır ve Kurum tarafından 
haber bültenleri dışımda yayımlanır ve bu 
yayımım Hükümet uygulamasımın tanı-
tılıması olduğu yayım şurasında belirtilir.» 

IK. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ce
vap mı bu, cevap mı?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH.-
VECI (Devamla) — «®u yayımların sü
releri ayda otuz dakikayı geçemez. Hü
kümet bu süreyi bir defada veya bir ay
daki toplamı otuz dakikayı aşmamak 
üzere birkaç defada kullanabilir. Kulla
nılmayan süreler müteakip ay sürelerime 
eklenemez» hükmünü amirdir. 

Kanun koyucu, Kurum dışında ha-
zırlanmasımı öngördüğü bu prograımla-
rım, haber bültenleri) dışında yayımlana
cağını hükme bağlamakla, yukarıda ifa
de edilen şartların gerçekleşmesinim te
mim edilmesi ve bu suretle Hükümet 
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uygulamalarının tanıtılması amacını güt
müştür. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı ıgifai, 
«icraatım içimden» programı, Hükümeti 
tanıtmak için ıdeği, Hükümet uygulama
larımın ıtanıtnliması ve bu uygulamalar ko
nusunda... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Mevzuat 
var 'Sayım Bakan, mevzuat... 

DBVUBT BAKANI ADNAN KAH
VECİ ı(Devamlla) — ... vatandaşla hükü
met arasında haberleşme sağlamabilmıes'i 
için ıhazırianmalk'ta ve 'yayınlanmaktadır., 
Böyle olduğu içindir ki', ş'ımdiye kadar 
bu şekl'Me hazırlanan hiçbir program, 
cevap hakiki doğurmamıştır. Bu prog
ram, geçmiş uygulamalar (konusunda 
olduğu kadar, Hükümetim, yapmayı plan
ladığı uygulamalar konusunda da vatam-
'daşîıa diytog sağlamaya matuftur. Bu ba
kımlıdan, güvenoyunu yeni almış bir Hükü
metim, bundan sonra yapacağı çaliışmıalian 
valtandaşa anlatmasında da herhangi bir 
salkımca: olduğu söylenemez. 

YAŞAR TOPÇU ((Sinop) — Var, var; 
kamumu 'iyi oku. 

VELÎ AKSOY (İzmir) — TRT Ya
sasının 5 imci maddesinin (b) şıkkını da 
ckusaınıza Sayım Balkan. 

DBVUBT BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Kanunun gereği 
olarak Kurum dışında hazırlamam ve ka
nunda aranılan şartlara uygun görülen 
Hükümet uygulamalarımın 'tanıtılmasına 
ilişkin programlar, ıradyo ve televizyon
dan yayınlanmaktadır. Türkilye Radyo 
ve Televizyon Kanununun ilgilıi trııaddesıi 
esasları dıpinde hazırlanan bitr programın, 
hiçbir kanunu ihlal 'etmediği görüşünde
yiz. Kaldıki, aynı kamumun 27 mci mad
desi1, düzeltme ve cevap hakkı konusu
nu da düzenlemektedk, 

TRT yayınları konusunda denetim, 
bağımsız yargı organına ait olup, daha 
önce de belirtildiği üzere, Hükümetimiz 
(tarafından hazırlanan ıbu programlar do
layısıyla geçmişte, yargı organlarının ka
ran 'doğrultusunda cevap ve düzeltime 
hakkı doğmamıştır. 

iSayım Başkan, Meclis kürsüsünde dik 
defa konuşuyorum, çok fazla konuşmak 
âdetim değildir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(ANAP şuralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakana 

4. — ''Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncünün, Türkiye'nin AET ile ilişkileri 
ve tarım kesiminde çalışanların duru
muna ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in cevabı 

(BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili 
Sayım Enis Tütüncü, gündem dışı söz iste-
mişerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

'Gündem dışı söz isteminiz, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile Türkiye'nin iliş
kileri ve tarım kesiminim durumuyla il-
ıgiilli efendim. 

ENİS TÜTÜNCÜ -(Tekirdağ) — Te
şekkür ederim Saym Başkam. 

Sayım Başkam, Yüce Meclisim değerli 
üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi em 
derim saygıyla selamlıyorum. 

Türk'ye ile Avrupa Topluluğu rasım-
datoi ilişkilerde yemi bir döneme giri
lmektedir. Şu anda, Avrup Ekonomik 
Topluluğundan bir heyet, Türfciye'nim 
•tam üyellik talebini incelemek amacıyla 
ülkemizde bulunmaktadır. Yamılmıyor-
saım, söz konusu heyet, Türkiye hakkım
da b'r rapor hazırlayacak ve bumu Av
rupa Topluluğu komisyonuna sunacak
tır. Böylece, Avrupa Ekonomik Topllu-
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luğu ite Türkiye'mi! lülik önemi ıresmî te
ması da başlamış durumdadır. 

Ortaklık ilişkilerinin işleyebilmsei için, 
organların kurulup, çîışmalaırın başlatıl-
ması gerekiyor. IBu organlar, bilindiği 
gibi, Ortaklık Konseyi ve Karma Parla
mento Heyetidir. Kuşkusuz, öncelik, Or
taklık Konseyinin bir an önce kurulup, 
çalışmaya başlamasımdadır. 

öte yandan, söz konusu organların 
bir an önce kurulup, çaiışimaya başla
ması açısından Türkiye, iç'mde bulun
duğumuz dönemde bir şanssızlıkla karşı 
karşıya. iBu şanssızlık, 1988 yılının ilk 
yarısında Federal Almanya'nın, ikinci y&-
osımda ise Yunanistan'ın dönem başkam 
olmasından kaynaklanmaktadır. Anımsa
nacağı üzere, Federal Almanya, Türkiye' 
nin tam üyeliğine karşı çıkmıştır ve ge-< 
ırdkçesi' de, topluluğun kendi bünyesin
de olan sorunlar ve Türkiye'de demok
rasinin tüm kurum ve kurallarıyla uşle-
mremekte olduğudur. 

Bu çerçevede, Hükümetim, insan te
mel 'hak ve özgürlükleri konusunda baş
lattığı olumlu çabalarını sürdürmesi; bu 
arada 1402 sayılı Yasayla yapılan hak
sızlıkları süratle gidermesi, demokrasi
nin tüm kurum ve kuralları ile işletilmesi 
alanında, Avrupa Topluluğu normları 
uyarınca, gereken düzenlemeleri en kısa 
zamanda gündemine alması gerekmek
tedir. Aksi halde, Federal Almanya'nın 
başkanlığı döneminde Ortaklık Konseyi
nin toplanması mümkün olmayacak ve 
daha sonra Yuman istan'ın dönem başkan
lığı nedeniyle, Türkiye, belki de 1989'un 
ortalarına kadar sarkacak bir bekleme 
sürecine 'girmiş bulunacaktır. 

Hükümetin, plan ve programlarda, 
Avrupa Topluluğu normlarının esas alın
ması için bir ilke kararı almış olması se
vindirici bir olaydır. 
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Sayın milletvekilleri, Avrupa Toplu
luğu ile olan ilişkilerimizin, ulusal kal
kınma ve 'sanayileşmemizi engellemeye
cek, aks'ıne, ona hız kazandıracak bir biı-
çjmde düzenlenmesi kaçınılmaz bir zo
runluluktur. Bunun gerçekleştirilmesi 
dçin, tarım, »sanayi ve (hizmetler kesimle
rini, vakit geçirmeksizin, bir yapısal 
uyum planı çerçevesinde Avrupa Top
luluğu normlarına göre hazırlamak mec
buriyetindeyiz. Özal Hükümetinim ara
besk liberalizm anlayışı ile bunun gerçek
leştirilmesinin bir düş olduğunu bilmek 
durumundayız. 

Avrupa Topluluğu dle ilişkiler günde
me gelince, Türkiye'de ekonomik ve top
lumsal kalkınmanın ciddî bir plana bağ
lanması, her zamankimden daha önemli 
olmaktadır. 

Avrupa Topluluğu ile ilişkilerde uyum 
programlarında, hükümetim eksiklikleri
ni ve yapması gerekenleri Yüce Mec
lis komisyonlarımda bir bir ortaya koy
maya çalışacağız. Konuşmamı, şimdilik, 
Avrupa Topluluğu ile entegrasyonda eğer 
bu şekilde gözü kapalı gidilirse, Türkiye' 
yi bekleyen çok önemli sorunlardan yal
nızca tarım kesimiyle ilgili olanların bir 
bölümüne değinerek sürdürmek istiyo
rum, 

Sayım 'milletvekilleri, Anavatan iktidarı 
döneminde, köylümüz ve çiftçimiz - hep 
birlikte görüyoruz - çok hızlı bir yoksul
laşma sürec'me sokulmuştur. 

Ülkede, toprak dağılımındaki denge
sizlik, gerçekten endişe verici boyutlara 
erişmiştir. 

Tarımsal altyapı, artan nüfusun ve 
ihracatın gereksinmelerini karşılamaktan 
uzak bulunmaktadır. Buna karşılık, Hü
kümet, anlaşılmaz bir inatla - örnek ve
reyim- sabit sermaye yatırımları içinde 
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tarıma giden payı, sürekli olarak gülünç 
düzeylerde tutmaktadır. Sabit sermaye 
yatırımları içinde tarımın payı Beşinci 
Plan döneminde yüzde 11,4 iken, 1984'te 
bu pay yüzde 10.5; 1985'te yüzde 7,5 ve 
1986'da yüzde 6.4 olmuştur. Bu değer
lerden hesapladığımız, tarımda çalışan 
başına sabit sermaye yatırımı 1985'te, 
yalnız ve yalnız 44 bin liradır; 1986'da 
69 bin liradır. Buna karşılık, sanayi ke
siminde kişi başına sabit sermaye yatı
rımları 1986 yılında, tarımdan tam kırk-
üç kat fazladır. 

Türk çiftçisi, köylüsü kendisine üçün
cü sınıf insan muamelesi yapılmakta ol
duğunu, -özür diliyorum bu kelimeleri 
kullandığım için - gittiğimiz her yerde 
bize acı acı şikâyet etmektedir. Vermiş 
olduğum örnek, onların hiç de haksız ol
madığının, açık; açık olduğu kadar da 
güldürücü kanıtlarından biridir. Türk 
tarımı, akıl almaz fütursuzlukla uygu
lanan politikalar sonucu, neredeyse - halk 
deyimiyle söyleyelim- dumura uğratıl
mış durumdadır. 

1987 yılında ortalama fiyat artışları, 
buğdayda yüzde 22, arpada yüzde 26, 
çavdarda yüzde 26, mısırda yüzde 28, 
pamukta yüzde 21'dir. Enflasyon göster
gesi olarak, Hükümetin o çok sevdiği 
toptan eşya fiyatlarındaki artışı alsak ve 
yalnızca bu artışı göz önüne alarak ürün 
fiyatlarım yeniden hesaplasak, Türk 
çiftçisi, 1987 yılında, buğdaydan, tam 
396 milyar Türk Lirası alacaklı çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, müd
detiniz tamamlanmıştır; lütfen cümle
nizi tamamlayınız. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — To
parlayacağın Sayın Başkan. 

(Türk çiftçisinin alacağı, arpada 98 
milyar, pamukta 43 milyar, mısırda da 
38 milyar Türk Lirasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1979 yılında, ta
rımda çalışan 9.5 milyon kişi, millî ge
lirin yüzde 23'ünü paylaşıyorken, şim
di aynı kitlenin, millî gelirin yaklaşık 
yüzde 18'ini paylaşıyor olmasının altında 
böyle uygulamalar yatmaktadır. Çift
çimiz hızla yoksullaşırken, faiz, rant ve 
kâr geliri elde eden bir avuç sermaye sa
hibinin millî gelirden aldığı pay, 1986 
yılında yüzde 64'e çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Top
luluğu ile ilişkilerimizde, hızla yoksulla
şan ve üretim gücü düşen Türk tarımı
nın perişan durumu, her iki tarafa da 
uyum döneminde büyük sorunlar yara
tacaktır. Bu sorunların bir bölümü, ve
rim düşüklüğü, kalite yetersizliği ve işlet
me büyüklüklerinden ortaya çıkacaktır. 
Özellikle İşletme büyüklükleri büyük so
run yaratacağa benzemektedir; çünkü, 
işletme büyüklükleri açısından küçük 
işletmelerin sayısı Türk tarımında çok 
fazladır. Bunların ortak tarım politikasın
dan yararlanmaları, hemen hemen ola
naksızdır. 

Hükümetten öğrenmek istiyorum: 
işletme büyüklüklerini oluşturmak için, 
acaba, Avrupa Topluluğu normları çer
çevesinde nasıl bir uygulama düşünmek
tedirler? 

Kanımızca, ikinci önemli sorun, ül
kemizdeki hayvancılığın üretim yapısın
dan çıkmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, cüm
lenizi tamamlayınız dedim efendim. Lüt
fen... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

Türkiye'de, çok yetersiz olan destek
leme, genellikle bitkisel üretime yapıla
mıştır; şu ana kadar Türkiye'de hay
vancılık gerektiği biçimde desteklenme-
miştir. Oysa, Ortak Pazar ıTopluluğun-
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da, destekleme, hayvancılığa yapılmıştır. 
hayvancılığa yapılmaktadır. Onun için, 
Hükümetin, hayvancılık konusunda çok 
ciddî plan ve program içine girmesi ge
rekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
planlama gereğini, bıkmadan, usanmadan 
yineleyeceğiz. Ortak Pazarla ilişkilerimizin 
yeni bir döneme girdiği bugünlerde, Tür
kiye, planlamaya her zamankinden daha 
fazla muhtaçtır. Bağışlamanızı dileyerek 
vurgulamak istiyorum; vurgulamak zorun
dayım ki, Avrupa Topluluğuna uyum 
çabalarını serbest piyasa mekanizmasıyla 
yürütmek, kelimenin tam anlamıyla, bir 
cehalettir. Biliyoruz ki, planlama hakkın
daki... 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, lütfen 
efendim... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Toparlamıyorsunuz. 
Cümleyi tamamlayın dedim ben size efen
dim; 2 dakika geçiyor. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Tak
mam efendim. 

Değerli arkadaşlarım, planlama hak
kında söylediklerimiz, Anavatanlı arka
daşlarımızın bir kulağından girip öbür 
kulağından çıkıyor; ama, merak etme
sinler, çok yakında, Dünya Bankası baş
ta olmak üzere, Anavatanın akıl hocaları 
olan birtakım uluslararası kuruluşlar, 
Anavatan iktidarından, mutlaka ve mut
laka planlama yapılmasını isteyecektir; 
bunu ibretle göreceğiz... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum 
efendim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Say
gılarımla. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, sizin yönettiğiniz 
bütün oturumlarda böyle mi olacak? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
milletvekili arkadaşlarımıza verdiğimiz 5 
dakika ve bakanlara vermiş olduğumuz 
20 dakikadan, 5 dakika olanının ne ka
dar zorlukla verilebildiğini takdir edersi
niz. Herkes bir milletvekilidir; ancak, 
balkanlar, genel hükümlere tabi oldukları 
için, içtüzüğümüze göre, 20 dakika ko
nuşacaklardır. 

Şimdi, Sayın Devlet Bakanı Ali Bo-
zer cevap verecekler. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ALI BOZER 

(içel) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; sözlerime başlarken, he
pinizi içten gelen saygılarla selamlamak 
istiyorum. Sayın Enis Tütüncü'ye, ayrıca, 
konuyu Yüce Meclisin huzuruna getirmiş 
oldukları için teşekkür ederim. 

Müsaade ederseniz, kısaca, bazı hu
susları vuzuha kavuşturmak istiyorum; ay
rıca da, bazı konularda mütemmim bilgi 
arz etmek düşüncesindeyim. 

Evvela bir hususu vurgulamak isti
yorum. Avrupa Topluluğuyla olan ilişki
lerimizi iki istikamette mütalaa etmemiz 
gerekir. Bunlardan bir tanesi, tam üyelik 
talebimize ilişkin ilişkilerimizdir. Tam 
üyelik talebimize ilişkin olan ilişkileri
miz normal seyrinde devam etmektedir. 

Sayın Tütüncü'nün de dile getirmiş 
olduğu gibi, Toplulukla, komisyon düze
yindeki müzakereler resmen başlamış bu
lunuyor ve bu müzakereler normal seyrin
de ve ümit verici biçimde devam etmekte
dir. 

«Ümit verici biçimde» derken, mutla
ka, temkinli bir biçimde meseleye yanaş
mamız gerektiğini de vurgulamak istiyo
rum. Komisyonun raporu çıkmadan, ne 
iyimserliğe, ne de kötümserliğe kapılma-
ya gerek vardır; ancak, müzakereler, her
hangi bir ayrıcalık yapılmaksızın, objek-
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tif bir bazda devam etmektedir. Bunu 
beyan etmiş olmaktan da ayrıca memnu
niyet duyuyorum. 

Ortaklık ilişkisinden doğan ilişkilerimi
ze gelince: Gerçekten, bu ilişkinin orta
ya koyduğu bazı sorunların çözüme ka
vuşturulabilmesi için, organlarin faaliyete 
geçmesi gerekir. Bu konuda, Sayın Tü-
tüncü'nün mütalaasına tamamen katılı
yorum. Hükümetimiz de bu hususa ağır
lık vermiştir; bunu, Yüce Meclisin huzu
runda ifade etmek isterim. 

Bu sebepledir ki, Ortaklık Konseyinin 
toplanması için, tarafımızdan gereken gi
rişimlerde bulunulmuştur. Nitekim, Brük
sel'deki daimî temsilcimiz marifetiyle, Or
taklık Konseyinin toplantıya çağrılması 
için resmî müracaatımız yapılmıştır. 

Karma parlamento komisyonunun ku
rulması hususunda gerekli temaslara giri
şilmiştir. Yedi seneden beri, Türkiye, par
lamento düzeyinde temas yapma imkânı
nı bulamamıştır. Biz, temmuz ayında, ilk 
kez, Avrupa Parlamentosu Başkanı da
hil olmak üzere, parlamentoda grubu bu
lunan bütün siyasî partilerle temas et
miş ve bu konudaki zemini de hazırla
maya çalışmış bulunuyoruz; ancak, bu 
organların işlemesine yardımcı olur iken, 
mutlaka, haysiyetimizi, vakarımızı da bi
rinci planda göz önünde tutmak mecbu
riyetindeyiz. Parlamentonun bugüne ka-
darki tutumu, bir dostluk grubu kurul
ması istikametindeydi. Bizim tutumumuz 
ise, -açık olarak ifade ediyorum- ortak
lık antlaşmasında öngörülen resmî 'kuru
luşların, başka bir deyimle, karma parla
mento komisyonunun kurulması merke
zindedir. Bu konuda, temkinli; fakat, 
yapıcı teşebbüslerimize de devam ediyo
ruz. 

Federal Almanya'nın tam üyelik tale
bimize menfî bir tutum takındığı husu

sundaki müşahede yanlıştır. Bu hususu, 
Sayın Tütüncü'nün izinlerine sığınarak 
arz etmek istiyorum. Burada bir farklı 
durum vardır ve bunu da açıkça belirt
mek isterim. Federal Almanya, başkanlık 
dönemi sırasında komisyon ve konseyle 
de mutabık olmak kaydıyla Ortaklık Kon
seyinin toplanması konusunda olumlu bir 
tavır içindedir. 

Tam üyelik talebimize gelince: Hiç
bir Topluluk üyesi, komisyon raporu çık
madan menfî veya müspet bir pozisyon 
alamaz. Müracaat edilmiş olması itiba
riyle, bu konu, komisyonun tetkikine su
nulmuştur ve bu itibarla, komisyonun1 ra
porunun açıklanmasına kadar, Almanya' 
nın, müspet veya menfî bir tutuma gir
mesi sözkonusu değildir. Komisyon ra
porunu bekleyeceğiz. Almanya'nın bu tu
tumu fevkalade normaldir ve komisyo
nun usulleri içinde değerlendirilmesi gere
kir. Bu itibarla, bu tutumun, bizim aley
himize bir tutum olduğu şeklinde yorum
lanmasında isabet olmadığı görüşünde
yim; arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekillerinin ve Yüce Mecli
simizin, bir konuda mutlaka hassas oldu
ğumuza inanmasını isterim. Meselelerin 
üzerine, gerek tarım sektörü, gerek sa
nayi sektörü ve gerekse hizmet sektörü 
açısından, Türkiye'deki ekonomik geliş
meleri sarsıntıya uğratmayacak bir biçim
de ve hassasiyetle gittiğimize inanmanızı 
istiyorum; ama, bu safhada, mesele sade
ce usulî açıdan ele alınmaktadır ve he
nüz arkadaşlarımın duymuş olduğu endi
şeler safhasına intikal edilmiş değildir. 
Bunlar için de gerekli dikkati ve itinayı 
şimdiden gösterdiğimize emin olmanızı 
bilhassa istirham ediyorum. 

Bir hususu daha açıkça dile getirmek 
isterim. Türkiye'de tatbik edilen ekono
mik politikaların dışarıda yarattığı şu iz-
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lenimi; şahsen muhatabı olduğum için, 
Yüce Meclise açıkça ifade etmek istiyo
rum : Bugün, ekonomik açıdan, istatistikî 
bilgiler doyurucu niteliktedir. Enflasyon 
üzerindeki rakamlarda bazı tereddütlerin 
olmasına rağmen, bunun, kalkınmadan 
neşet etmiş olması dolayısıyla makul kar
şılandığını da ifade ediyorum, özellikle 
üzerinde durulan keyfiyet, Türkiye'nin 
ekonomik potansiyelidir. Emin olarak ifa
de ediyorum; Türkiye'nin ekonomik po
tansiyeli konusunda da, üye ülkeler ve 
Topluluk nezdimde bir tereddüt yoktur. 

Toplulukla olan ilişkilerimiz, bundan 
bir sene öncesine nispetle, bir aşama 
kaydetmiştir. Bu aşamayı temkin ve ted
birle değerlendirmemiz gerekir. Yüce 
Meclise de, gelişmelere paralel olarak bil
gi arz etmek görevimizdir. 

Bana bu fırsatı vermiş olması itiba
riyle Sayın Tütüncü'ye teşekkür eder, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

V. — SEÇİMLER 

/. — Türkiye Büyük Millet 
Komisyonlarına üye seçimi 

Meclisi 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündemimizin «Seçim» kısmına geçiyoruz. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Ko
misyonlarına üye seçimi yapılacaktır. 

Komisyon üyelikleri için siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adayların listeleri 

basılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, 
İçtüzüğün 21 inci maddesine göre, her ko
misyonun listesini ayrı ayrı okutup, oy
larınıza sunacağım efendim. 

Buyurun efendim : 

Anayasa Komisyonu Üyelikleri Aday 
Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Bahattin Çaloğlu 
Üfral Yaşar 
Mehmet Pürdeloğlu 
Reşit Ülker 
Ülkü Söylemezoğlu 
A1İ Pınarbaşı 
Metin Emiroğlu 
Münir Fuat Yazıcı 
Alaattin Fırat 
Bahri Karakeçili 
Mehmet Zeki Uzun 
Ahmet Avcı 
Muslih Görentaş 

Ankara 
Ankara 
Artvin 
Gaziantep 
Hatay 
İstanbul 
Kahramanmaraş 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Muş 
Şanlıurfa 
Tokat 
Uşak 
Van 

— 493 — 



T. B. M. M. B : 11 20 . 1 . 1988 0 : 1 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (5) 

Cüneyt Canver 
Ekin Dikmen 
Abdullah Baştürk 
M. Turan Bayazit 
Özer Gürbüz 

Ahmet Neidim 
Yaşar Topçu 
Güneş Müftüoğlu 

Adana 
îçel 
İstanbul 
İzmir 
Sinop 

Doğru Yol Partisi (3 

(Sakarya 
Sinop 
Zonguldak 

BAŞKAN — Okunan, Anayasa Ko
misyonu üyelikleri aday listesini oylarını-

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu Üyelikleri Aday 
Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Ledin Badas 
Mehmet Çevik 
Alpaslan Pehlivanlı 
Faik Tarımcıoğlu 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Hasan Tanrıöver 
Naim Geylani 
Mehmet Onur 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Gökhan Maraş 
İhsan Nuri Topkaya 
Ayhan Reyhan Sakallıoğiu 
Yılmaz Altuğ 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Adana 
Ankara 
Ankara 
Bitlis 
Çanakkale 
Gaziantep 
Hakkâri 
Kahramanmaraş 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırşehir 
Ordu 
Sakarya 
Sivas 
Şanlıurfa 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (5] 

Kâmil Ateşoğulları 
Ali Haydar Erdoğan 
Aytekin Kotil 
Ahmet Ersin 
Güneş Gürseler 

Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Tekirdağ 
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Abdullah Ulutürk 
Hasan Namal 

Doğru Yol Partisi 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Afyon 
Antalya 
Bursa 

(3) 

BAŞKAN — Okunan, Adalet Komis
yonu Üyelikleri aday listesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler.... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu Üyelikleri 
Aday Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Rıfat 'Diker 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Mustafa Bozkurt 
İsmet Tavgaç 
(Sabahattin Araş 
Rüştü Kâzım Yücelen 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Burhan Cahit Gündüz 
Ramiz Sevinç 
Recep Orhan Ergim 
Mehmet Gürbüz Şakranlı 
Gürbüz Yılmaz 
Mümtaz Güler 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bursa 
Erzurum 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kayseri 
Manisa 
Ordu 
Uşak 
Zonguldak 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti (5) 

Kâzım Ulusoy 
Hilmi Ziya Postacı 
Ali Şahin 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

Amasya 
Aydın 
Kahramanmaraş 
Manisa 
Manisa 

Doğru Yol Partisi (3) 

Abdulkadir Cenkçiler 
Latif Sakıcı 
İrfan Demiralp 

Bursa 
Muğla 
Samsun 
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BAŞKAN — Okunan, Millî Savunma 
Komisyonu üyelikleri aday listesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu Üyelikleri Aday 

Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Ersin Koçak 
Abdurrahmah Karaman 
Haşatı Çakır 
Necat Tunçsiper 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Mustafa Namlı 
Ali Rıza Yılmaz 
Ziya Ercan 
Galip Demirel 
Yılmaz Sanioğlu 
Kudbettin Hamidi 
iNecati Akıncı 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 
Selahattin Mumcuoğlu 

Adana 
Adıyaman 
Antalya 
Balıkesir 
Çankırı 
Çorum 
îçel 
Konya 
Malatya 
Ordu 
Siirt 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Van 

Öosyaldemokrat Halkçı Parti (5) 

ibrahim Tez Ankara 
Ayhan Arifağaoğlu Artvin 
Mehmet Ali Eren İstanbul 
Mahmut Alınak Kars 
Mehmet Adnan Erkmen Mardin 

Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
Ömer Şeker 

Doğru Yol Partisi (3) 

İsparta 
İsparta 
Konya 
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BAŞKAN — Okunan, İçişleri Korniş- nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
yonu üyelikleri aday listesini oylarınıza su- yenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu Üyelikleri Aday 

tLiistesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Hasan Adnan Tutkun 
Göksel Kalaycıoğlu 
Kâıtıran İnan 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
Bahri Kibar 
Ersin Taranoğlu 
Ali Rıfkı Atasever 
Mehmet Topaç 
Ali Şakir Ergin 

Amasya 
Ankara 
Bitlis 
Burdur 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Mardin 
Mardin 
Ordu 
Sakarya 
Tekirdağ 
Ufctk 
Yozgat 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti (5) 

Tevfik Koçak Ankara 
Fuat Atalay Diyarbakır 
M. Istemihan Talay İçel 
İsmail Cem İstanbul 
Erol Güngör ' İzmir 

Doğru Yol Partisi <3) 

Turgut Yaşar Gülez Bolu 
Esat Kıratuoğlu Nevşehir 
Zeki Çeliker Siirt 
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BAŞKAN — Okunan, Dışişleri Ko- niza sunuyorum : Kabul edenler... Ka-
misyonu üyelikleri aday listesini oyları- bul etoıeyenler... Kabul edilmiştir efen

dim. 

'Millî Eğitim Komisyonu üyelikleri 

Aday Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Mustafa Kızıloğlu 
Mehmet Ali Doğuşlu 
Ahmet Günebakan 
Avni Akyol 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdü 
Kemal Karhan 
Adil Erdem Bayazıt 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Bülent Atasayan 
Adil Küçük 
Mehmet Şimşek 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Mustafa Nazikoğlu 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Afyon 
Bingöl 
Gaziantep 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İTarıir 
Kahramanmaraş 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Malatya 
Rize 
Van 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (5) 

Arif Sağ 
Rıza Yılmaz 
Cemal Şahin 
Mehmet Fuat Erçetin 
Türkân Akyol 

Ankara 
Ankara 
Çorum 
Edime 
t7mir 

Doğru Yol Parüsi (3) 

Baki Durmaz Afyon 
Mehmet Tahir Şaşmaz İElazığ 
Mehmet Korkmaz Kütahya 
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BAŞKAN — Okunan, Millî Eğitim 
Komisyonu üyelikleri aday listesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler. 
inleyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Üyelikleri Aday 

Cengiz Altınkaya 
Ahmet Edip Uğur 
Muhyettin Mutlu 
Mehmet Gedik 
Fahir Sa'buniş 
Dker Genlik 
Nevzat Aksu 
(Mithat Balak 
Rıza Şimşek 
Mustafa Şahin 
Kâzım Çağlayan 
Mehdin Işık 
Ertuğrul özdemir 
Mustafa Demir 
Eirkan Yüksel 

Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
Erzurum 
Kayseri 
Kırşehir 
Muş 
Ordu 

1 Şanlıurfa 
Tokat 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Mahmut Keçeli 
Zeki Ünal 
Mustafa Çakır 
Mehmet Dönen 
Neccar Türkcan 

Alaettin Kurt 
A l Eser 
Şlnasi Altıner 

Adana 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
İzmir 

Doğru Yol Partisi (3) 

Kocaeli 
Samsun 
Zonguldak 

(5) 
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BAŞKAN — Okunan, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu üyelikleri 
aday listesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 

Kabul 

'Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu Üyelikleri Aday 

Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Cezmi Erat 
Mehmet Yüzügüler 
Hüsamettin örüç 
İbrahim özel 
Ayhan Uysal 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Abdülbaki Albayrak 
Hayrettin Elmas 
Mustafa Hilmi özen 
Işılay Saygın 
Ali Talip özdemir 
Yalçın Koçak 
Süleyman Şükrü Zeybek 
Kaya Opan 
Avni Akkan 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Burdur 
Çanakkale 
Gaziantep 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İzmir 
Konya 
Sakarya 
Muğla 
Sivas 
Trabzon 

ıSosyaldemokrat Halkçı Parti (5) 

Abdullah Sedat Doğan 
Eşref Erdem , 
Mustafa Yılmaz 
İbrahim Aksoy 
Musa Gökbel 

Doğru 

Haydar Baylaz 
Fuat Kılcı 
Ahmet Uncu 

Adana 
Ankara 
Gaziantep 
Malatya 
Muğla 

Yol Partisi (3) 

Bingöl 
İzmir 
Kahramanmaraş 
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BAŞKAN — Okunan, Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
üyelikleri aday listesini oylarınıza sunu

yorum : Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Üyelikleri Aday Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

Mahmut Kepolu 
Şener İşleten 
Mehmet Ali Karadeniz 
Hikmet Biçentürk 
Ali Er 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Abdülmecit Yağan 
Abdurrahman Bozkır 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
Beşir Çelebioğlu 
Ahmet Altıntaş 
Raşit Daldal 
Mustafa Parlak 
Reşit Çelik 

Diyarbakır 
Edirne 
Giresun 
İçel 
İçel 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Konya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Van 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti (5) 

Salih Sümer 
Mustafa Kul 
Turhan Hırfanoğlu 
Gürcan Ersin 
Ali Rıza Sirmen 

Adil Aydın 
Ferit Bora 
Mehmet Çakıroğlu 

Diyarbakır 
Erzincan 
Hatay 
Kırklareli 
Kocaeli 

Doğru Yol Partisi (3] 

Antalya 
Diyarbakır 
Trabzon 
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BAŞKAN — Okunan, Tarım, Orman edenler... 
ve Köyişleri Komisyonu üyelikleri aday mistir. 
listesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 

Kabul etmeyenler... Kabul edil-

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Üyelikleri Aday Listesi (23) 

Anavatan Partisi (15) 

ibrahim öztürk 
Hamdi özsoy 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Özalp 
Sait Ekinci 
Nizamettin özdoğan 
Mustafa Balcılar 
Mehmet Akdemir 
Burhan Kara 
Ülkü Gökalp Güney 
Kerem Güneş 
'Mehmet Rauf Brtekin 
Ömer Günbulut 
Talat Sargın 
ibrahim Celbi 

Adana 
Afyon 
Ağrı 
Aydın 
Burdur 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gaziantep 
Öiresun 
Gümüşhane 
Kara 
Kütahya 
Sivas 
Tokat 
Trabzon 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Ali Uyar 
İsmail Hakkı önal 
Halil Çulhaoğlu 
Ömer Türkçakal 
Kâzım özev 

Doğru 

Ahmet Küçükel 
Doğan Baran 
Cemal Ahşan 

Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 
Tokat 

Yol Partisi (3) 

Elazığ 
Niğde 
Samsun 

(5) 
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BAŞKAN — Okunan, Sağlık ve Sos- 1er.. 
yal fşler Komisyonu üyelikleri aday lis- lir. 
tesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını inceleme Komisyonu 

Üyelikleri Aday Listesi (11) 

Arif Ağaoğlu 
Seçkin Fırat 
Metin Yaman 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mehmet Emin Seydagil 
Hilmi Biçer 

Anavatan Partisi (7) 

Adıyaman 
Bolu 
Erzincan 
Kastamonu 
Kayseri 
Muş 
Sinop 

Sosyaldemofcrat Halkçı Part. 

Tayfur Ün 
Mustafa Timisi 

önol Sakar 
Süleyman Çelebi 

Bilecik 
İstanbul 

Doğru Yol Partisi (2 

Manisa 
Mardin 

(2) 

BAŞKAN — Okunan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu üyelikleri aday listesini oylarını

za sunuyorum efendim : Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonu Üyelikleri 
Aday Listesi (16) 

Anavatan Partisi (10) 

Mehmet Yaşar 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mümin Kahraman 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Adnan Yıldız 
(Murat Batur 
İhsan Bedirhanoğlu 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ömer Faruk Macun 

Ağrı 
Balıkesir 
Balıkesir 
Çanakkale 
İstanbul 
İstanbul 
Şanlıurfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti (4) 

Ömer Çiftçi Ankara 
Yaşar Yılmaz Ankara 
Rıza Ilıman Çorum 
M. Kemal Duduoğlu Hatay 

Doğru Yol Partisi (2) 

Orhan Şendağ Adana 
Atillâ İmamoğlu Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Okunan, Dilekçe Ko- za sunuyorum : Ka'bul edenler... Ka'bul 
misyonu üyelikleri aday listesini oylarını- etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri 

Komisyonu üyelikleri Aday 

Listesi (35) 

Anavatan Partisi (23) 

Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Perçin 
Metin Balıbey 
Hasan Fecri Alpaslan 
Ömer Okan Çağlar 
Nurettin Dilek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
İsmet Oktay 
Yavuz Köymen 
Kâmran Karaman 
Orhan Demirtaş 
Akın Gönen 
M. Man Başyazıcıoğlu 
Mustafa Dinek 
Haydar Koyuncu 
Erkan Kemaloğlu 
Ali Babaoğlu 
Nabi Poyraz 
Şadan Tuzcu 
Mahmut Karabulut 
Metin Gürdere 
Hayrettin Kurfeetli 
Lutfullah Kayalar 

Adana 
Adana 
Afyon 
Ağrı 
Aydın 
Diyarbakır 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
İstanbul 
izmir 
Kayseri 
Konya 
Konya 
Muş 
Nevşehir 
Ordu 
Rize 
SıVas 
Toka! 
Trabzon 
Yozgat 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti (8) 

Beşer Baydar 
Fehmi Işıklar 
Adnan Keskin 
Rüştü Kurt 
Etem Cankurtaran 
Vedat Altun 
irfan Gürpınar 
Tufan Doğu 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Giresun 
İçel 
Kars 
Kırklareli 
Muğla 

Doğru Yol Partisi (4) 

İsmail Köse Erzurum 
M. Murat Sökmenoğlu Hatay 
Mehmet Abdurrezak Ceylan Siirt 
Ömer Barutçu Zonguldak 

BAŞKAN — Okunan, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonu üyelikleri aday 
listesini oylarınıza sunuyorum efendim : 
Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, komisyonların bir an Ön
ce faaliyete geçebilmesi için, komisyonlara 
seçilmiş bulunan sayın üyelerin, toplana
rak, İçtüzüğün 25 inoi maddesine göre, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye
lerini seçmeleri gerekmektedir. Bu işi sü
ratle sonuçlandırmak için komisyonların, 
bugün, Başkanlıkça gösterilecek saatte ve 
yerde toplanmalarını rica ediyoruz. 

Komisyonlar, toplantılarını 2 nci kat
ta, kendilerine ayrılan salonlarda yapa
caklardır. 

Komisyonların toplantı saatlerini oku
tuyorum : 
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Toplantı 
Komisyonun Adı Saati 

Anayasa Komisyonu 17.00 
Adalet Komisyonu 17.00 
Millî Savunma Komisyonu 17.00 
İçişleri Komisyonu 17.00 
Dışişleri Komisyonu 17.00 
Sanayi ve Teknoloji ve.Ticaret 
Komisyonu 17.00 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu 17.00 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 17.00 
Dilekçe Komisyonu 17.00 
Kamu İktisacii Teşebbüsleri 
Komisyonu 17.00 
Millî Eğitim Komisyonu 17.30 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 17.30 
Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu 17.30 

Toplantı yer ve saatleri, ayrıca, ilan 
tahtasına asılmıştır. 
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VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CE
VAPLARI 

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

2. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere 
daha önce dağıtılmış olan toprakların ge
ri alındığı ve Hatay İli dışından getirilen
lere verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci ve 2 nci sıradaki soruların gö
rüşülmesi, mehil verildiği için ertelenmiş

tir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Hakkâ
ri Milletvekili Cum'hur Keskin'in, olağan
üstü hal ilan edilen illerde bazı okul bina
larının askerî amaçla ya da karakol ola
rak kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Soru sahibi Cumhur Keskin?.. Bura
da! 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — İzmir Milletvekili Kemal Ana-

dol'un, Adnan Menderes Havaalanının 
konumuna ve teknik donanımına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirli'nin cevabı (6/4) 

20 . 1 . 1988 0 : 1 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, izmir Mil
letvekili Kemal Anadol'un, Adnan Men
deres Havaalanının konumuna ve teknik 
donanımına ilişkin, Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Kemal Anadol?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygıyla arz ederim. 

Kemal Anadol 
tzmir 

2 Ocak 1988 Cumartesi günü saat 
19.50'de tzmir Adnan Menderes Havaa
lanına inmek isteyen ve Seferihisar ya
kınlarına düğen Federal Alman Condor 
Havayollarına ait Boeing 737 - 200 yolcu 
uçağı içinde 16 kişi ölmüştür. 

Bu kaza nedeniyle Adnan Menderes 
Havaalanının konumu ve teknik donanı
mı tekrar gündeme gelerek, aşağıdaki so
ruların tarafınızdan cevaplandırılması ge
rekmektedir. 

1. 42 milyar TL. harcanarak yapı
lan bu alan, Gaziemir Askerî Havaalanı
nın hemen 1 kilometre yakınına yapılarak 
kullanım olanağı niçin sınırlanmıştır? 

2. Bu nedenle Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığının kendi hava sahasını kullan
dırmak istemediği doğru mudur? 

3. Daha proje aşamasında çözümlen
mesi gereken bu sorun neden hâlâ sürün
cemede bırakılmaktadır? 

4. Adnan Menderes Havaalanı açıl
dıktan hemen sonra başlayan tarifeli se
ferlerin çoğu aksamıştır. 

Bir hafta içinde 7 yerli uçağın, alanı 
güvenli görmeyerek iniş yapmadığı doğru 
mudur? Doğru ise, bu husus neden uya-
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rıcı olmamıştır? Gazeteler konuyu sürek
li dile getirirken alan yetkilileri neden sü
rekli yalanlama yoluna gitmişlerdir? 

5. Basına yansıyan biçimde, alanda 
radar olmadığını kazadan sonra öğrendi
ğiniz doğru mudur? 

6. Aletli iniş sistemi (ILS) aygıtının 
pistlerden birinde olmadığını, kazadan 
önce biliyor muydunuz? 

7. Kötü hava koşullarında kullanı
lan 1-7 pistinin ILS aygıtına sahip ol
madığı, tek aygıtın iyi havalarda kulla
nılan 3 - 5 pistinde olduğu doğru mudur? 

8. Eski bir pilot albay olan Karşı
yaka İlçesinin ANAP'lı Beledliye Başkanı 
Nevzat Çöbanoğlu'nun «Trafik patenti
nin gözden geçirilmesinde fayda var. Ay
rıca büyük havaalanlarında trafik radarı 
şart. Eğer radar olsaydı, alandan uçağın 
nerede ve kaç metrede bulunduğunu gör
mek ve gerekli uyarıyı yapmak mümkün 
olurdu» biçiminde basında çıkan demeci
ne katılıyor musunuz? 

9. Sivil amaçlarla yapılan Kaklıç 
Havaalanının altyapı çalışmaları tamam
lanmak üzere iken, askerî havaalanına ya
kın olduğu gerekçesiyle yapımının dur
durulduğu doğru mudur? 

10. Doğru ise, yapılan gereksiz har
camanın toplamı nedir? 

11. Sorumluları hakkında ne işlem 
yapılmıştır? 

12. Aynı şekilde, askerî havaalanına 
1 kilometre mesafede yapılan Adnan 
Menderes Havaalanının yapımında^ bu 
durum neden dikkate alınmamıştır? 

13. Sorumluları hakkında ne işlem 
yapılacaktır? 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın 
Ekrem Fakdem'irli, buyurun efendim. 

Sayın Bakan, cevap süreniz 10 daki
kadır. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLl (Manisa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletve
kili Sayın Kemal Anadol'un, 2 Ocak 1988 
günü izmir'in Seferihisar mevkiinde dü
şen Federal Alman Condor Havayolları
na ait Boeing 737 - 200 yolcu uçağı sebe
biyle, Adnan Menderes Havalimanına ve 
onun konumuna, kullanımına ve teknik 
donanımına ilişkin sözlü soru önergesini 
cevaplamak üzere huzurunuzdayım. He
pinize saygılar sunarım. 

Sayın Kemal Anadol'un değindiği ve 
sorduğu hususlara tek tek cevap arz edi
yorum : 

Birinci soru : 42 milyar TL. harcana
rak yapılan bu alan, Gaziemir Askerî Ha
vaalanının hemen 1 kilometre yakınına 
yapılarak, kullanım olanağı niçin sınır
lanmıştır? 

Bildiğiniz gibi, süratle artan sivil ha
va trafiği karşısında, İzmir ve yöresi içir 
Uluslararası bir sivil havaalanı inşası zo
runlu hale gelmişti. Bölgede, şehir mer
kezine yakın havaalanı inşa edilebilecek 
'başka bir saha mevcut olmadığı için, Cu-
maovası'nda, bugünkü, Uluslararası Ad
nan Menderes Havalimanı inşa edilmiştir. 

Dünyada pek çok ülkede asker - sivil 
havaalanlarının birbirine yakın olduğu, 
hatta müşterek kullanıldığı ile ilgili ör
nekler mevcuttur. 

Uçuş güvenliğinin sağlıklı bir şekilde 
temini için, bu iki meydanın hava trafik 
kontrol üniteleri arasında, hava trafiğinin 
koordinasyonu yönünden gerekli önlem
ler alınmıştır. Bu nedenle, Adnan Men
deres Havalimanının sınırlı olarak kul
lanılması söz konusu değildir. 

tknioi sorunuz : «Bu nedenle Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının kendi hava 
sahasını kullandırmak istemediği doğru 
mudur? 

Cevabımız : Birinci soruya verdiğim 
cevapta da arz ettiğim üzere, hava sa-
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hasının müşterek .kullanımı hususunda, 
gerekli hava trafik önlemleri alınmak 
suretiyle, Hava Kuvvetleri Komutanlı
ğı ile mutabakat sağlanmış olup, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının kendi hava 
sahasını kullandırmak istemediği doğru 
değildir. 

Soru 3. «Daha proje aşamasında 
çözümlenmesi gereken bu sorun, neden 
hâlâ sürüncemede bırakılmaktadır.?» 

Cevabım : Bu konuda herhangi bir 
sorun yoktur. 

Dördüncü sorunuz : «Adnan Mende
res Havaalanı açıldıktan hemen sonra 
başlayan tarifeli seferlerin çoğu .aksa
mıştır.» 

Cevabımız : Adnan Menderes Hava
limanına yönelik olarak iptal ed'ilen 
uçuşlar, havalanının konumu ve sistem 
eksikliğinden meydana gelmemiştir. Söz 
konusu iptaller, bölgede mevcut kötü ha
va şartlarımdan kaynaklanmıştır. 

Bilindiği üzere, 5 Ocak 1988 günü 
Ankara ve istanbul'daki kötü hava şart
ları nedeniyle bu havalimanlarına yapı
lacak uçuşlar,..İzmir - Adnan Menderes 
Havalimanına yapılmıştır. Buradan da 
görüleceği üzere, meteorolojik şartların 
elverişsizliği nedeniyle, hava liman ve 
meydanlarına yapılan seferler iptal edi
lebilmektedir. Esasen, meteorolojik şart
lar nedeniyle havaalanlarının kapatılma
sı usulden değildir; ancak, havaalanla
rındaki meteorolojik şartlar, devamlı ya
pılan yayınlarla uçak işleticilerine bil
dirilir ve alınan bu bilgiler ışığında ge
rek görülürse, uçak seferleri ilgili şir
ketler tarafından iptal edilebilir. Bina
enaleyh, havaalanı yetkilileri hakikatleri 
ifade edip, yalanlama yoluna gitmemiş
lerdir. 

Soru 5. «Basına yansıyan biçimde, 
alanda radar olmadığını kazadan sonra 
öğrendiğiniz doğru mudur»? 

Şunu ifade edeyim ki, Adnan Men
deres Havalimanında radar olmadığını 
kazadan önce biliyorum. Sadece bir ala
nımızda vardır kullanılabilen, o da Ata
türk Havalimanımızdır; geri kalan hiç
bir havalimanımızda yoktur. Bugüne ka
dar da, bütün bu havalimanlarımızda 
iniş-kalkışlar onbinlerle ifade edilebili-' 
yor. 

Soru 6. «Aletli İmiş Sistemi (ILS) 
aygıtının, pistlerden birinde olmadığını 
kazadan önce biliyor muydunuz?» 

Adnan Menderes Havalimanında tek 
pist mevcut olup, hâkim rüzgâr yönü 
dikkate alınarak aletli imiş sistemi (ILS 
dediğimiz) bu pistlin, 35 tarafına tesis 
edilmiştir. Hâkim rüzgâr yüzde 90 böy
le eser; bu husus kazadan önce de tara
fımdan bilinmekteydi. O alana, sık sık 
ben de inerim. 

Bir pistin her iki tarafına aletli iniş 
sistemi kurulması zorunlu değildir; an
cak, olursa, zararı yoktur, faydası var
dır; ama bu bir maliyet meselesidir. 

7 nei sorunuz: «Kötü hava koşulla
rında kullanılan 1-7 pistinin (1-7 değil, 
17 pisti şeklinde olacak) ILS aygıtına 
sahip olmadığı, tek aygıtın iyi havalarda 
kullanılan 3-5 (35) pistinde olduğu doğ
ru mudur? 

Cevabımız : Adnan Menderes Hava
limanı pisti manyetik kuzeye göre yön
lendirilmiş ve pistin başları 17 ve 35 
rakamları ile işaretlenmiştir. Bu durum
da, pistin 35 başı aletli iniş sistemine, 
(yani ILS'e) sahip olup, 17 başında ILS 
sistemi bulunmamaktadır. 

8 inci sorunuz : Eski bir Pilot Albay 
olan Karşıya İlçesinin ANAP'lı Beledi
ye Başkanı Nevzat Çobanoğlu'nun «Tra-
trafik radarı şart. Eğer radar olsaydı, 
da var. Ayrıca büyük havaalanlarında 
traf ikradarı şart. Eğer radar olsaydı, 
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alandan uçağıo nerede ve kaç metrede 
bulunduğunu görmek ve gerekli uyarıyı 
yapmak mümkün olurdu» biçiminde ba
sında çıkan demecine katılıyor musunuz? 

Cevabımız: Malumları olduğu üzere, 
hava sahası içinde, tespit edilen uçak 
kapasitesi, uçak sayısının artması ile 
zorlanmışsa, uçaklar arasındaki çarpış
mayı önlemek ve trafiği süratlendirmek 
amacıyla, radar kolaylığına ihtiyaç his
sedilir. Bu, karayolundaki trafik ışık
ları gibidir. Günde beş tane araba geçi
yorsa trafik ışığı koymazsınız; ama gün
de bin tane ara'ba geçiyorsa, kırmızı, 
yeşil, sarı trafik ışığını koyarsınız. 

İzmir'e olan ticarî uçak trafiği; 1987 
yılında iç hat ve dış hat toplamı 10 500 
olup, ortalama olarak, saatte 1,2 dir; 
yani her saatte bir uçak var. Kesafeti 
olmadığı için, frekansı yüksek olmadığı 
için, bu cihete gidilmemiştir. Kapasite
nin çok altında olan bu değer nedeniy
le, her türlü seyrüsefer yardımcı cihaz 
ve sistemlerinin varlığı ve hatta bu cihaz
ların, çoğu komşu ülkelerde bulunma
yan kategori-2 sisteme sahip olduğu göz 
önüne alınarak, Adnan Menderes Hava
limanının projelendirilmesi safhasında, 
radar sistemi tesisi öngörülmemiştir, 
Antrparantez arz edeyim: Adnan Men
deres Havalimanımız, Esenboğa Havali
manımızdan, vasıf olarak {kategori ile 
ifade edilir) bir üst derecededir efendim; 
ayni, Adnan Menderes Havalimanımız 
daha emniyetlidir. 

9 uncu sorunuz : «Sivil amaçlarla ya
pılan Kaklıç Havaalanının altyapı çalış
maları tamamlanmak üzere iken, askerî 
havaalanına yakın olduğu gerekçesiyle 
yapımının durdurulduğu doğru mudur?» 

Yapımı bitmiştir, ışıklandırılması bit
miştir, ışıklandırmanın da tesellümü çok 
yakında yapılacaktır. 

Gaziemir'deki askerî uçuşlar Kaküç'a 
alınacaktır. 

Şimdiki ismi Efes Havaalanıdır. 
10 uncu sorunuz : «9 uncu sorunun 

cevabı doğru şeklinde ise yapılan ge
reksiz harcamanın toplamı nedir?» 

Gereksiz harcama yapılmamıştır; o 
alanımız kullanılacaktır; askerî uçuşlar o 
alana alınıyor efendim. 

11 inci sorunuz : «Sorumluları hak
kında ne işlem yapılmıştır?» 

Yapılacak bir işlem görülmüyor; 
çünkü, alanımız kullanılacaktır. Nitekim, 
işletmeye açılması çok yakındır efendim. 

12 nci sorunuz : «Aynı şekilde, as
kerî havaalanına bir kilometre mesafe
de yapılan Adnan Menderes Havaala
nının yapımında bu durum neden dik
kate alınmamıştır?» 

Adnan Menderes Havalimanının bu
günkü yerinde inşası kurallara uygun 
olup, gereksiz bir harcama yapılmamış
tır. 

Gaziemir Havaalanı boşaltılacaktır; 
ama, Kaklıç'ın tesellümü bitiminde as
kerî uçuşlar oraya alındığında efendim. 

13 üncü sorunuz : «Sorumluları hak
kında ne işlem yapılacaktır?» 

Cevabımız : Yapılacak bir işlem yok
tur. Adnan Menderes Havalimanımız fev
kalade emniyetlidir, güzel bir limunımız-
dır. Bu, hem havayolları işleticileri hem 
de bunları kullananlar tarafından tespit 
edilmiştir. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar su
narım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür 
ederiz efendim. 

Sayın Anadol, söz istiyor musunuz 
efendim? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — İs
tiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Anadol, konuşma süreniz 5 
dakikadır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Ulaştırma Bakanının açıklamasını 
dinledik. Kendisine teşekkür ediyorum. 

Bu açıklamadan sonra, bir gerçek 
ortaya çıkmıştır, o da şudur : Adnan 
Menderes Havalimanı seçim arifesinde, 
seçmi propagandasına alet edilerek, gös
terişli biçimde, Türk ve dünya kamuoyu
na tanıtılmıştır, nitelikleri abartılmıştır; 
Sayın Bakanın verdiği izahattan sonra 
Söylüyorum. Oysa şimdi, kazadan sonra, 
seçimden sonra, Hükümetin teşkilinden 
sonra, Sayın Bakanın burada yaptığı 
açıklamalardan sonra, Sayın Turgut 
Özal'ın, Adnan Menderes Havalimanını 
açarken yaptığı açılış konuşmasındaki 
sözleri gerçek dışıdır. Ya, Bakanın söy 
ledikleri doğrudur ya da Sayın özal'ın 
söyledikleri doğrudur; ikisinin birden 
doğru olması mümkün değildir; bu bir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — O gün için?.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
O gün için tabiî, o gün için doğruydu; 
çünkü, seçim vardı, 

Değerli arkadaşlarım, bir gerçek da
ha var : Sayın Bakan şimdi diyorlar ki: 
«İzmir'in hava trafiği çoğaldı; bu neden -
le şehir merkezine yakın bir havaalanı 
gerekiyordu; o nedenle Adnan Mende
res Havalimanının yapımına gerek du
yuldu; bir zaruretti, onun için orada ya
pıldı.» 

Oysa, 1976'larda, sivil lamaçla kulla
nılmak üzere, Kaiklıç Havaalanı proje
lendirilmişti, kamulaştırılması yapılmıştı 
ve yapımı devam ediyordu 1976'lardan 

bu tarafa ve tamamen sivil amaçla kul
lanılmak üzere yapılıyordu. Şimdi, sivlil 
amaçla kullanılmak üzere milyarlar har
canır, kamulaştırma yapılır, altyapısı ya
pılır ve Kaklıç Havaalanı bu amaçla 
hizmete açılmak için uğraşılırken, neden 
'bir yana itilmiş ve ondan sonra Adnan 
Menderes Havalimanının yapımına ka
rar verilmiş, anlamak mümkün değil. 
Şimdi, Sayın Bakanın söyledikleriinden 
öğreniyoruz ki, Kaklıç Havaalanı askerî 
amaçlarla kullanılacaktır. Sivil amaçlarla 
kullanılması için İzmir koşullarına, dün
ya koşullamıa ve Türkiye koşullarına 
en uygun bir havaalanı olarak seçilen 
Kaiklıç Havaalanı neden bırakılmıştır da 
Adnan Menderes Havalimanı tercih edil
miştir? Bunları da, soru sahibi olarak 
anlamam mümkün değil. 

Şu kısa sürede bir gerçeği vurgula
mak istiyorum : Sayın Ulaştırma Baka
nının buradaki sözlerini taahhüt kabul 
ediyorum. Elbette, seçimden hemen son
ra, göreve başlar başlamaz meydana ge
len kazadan, Sayın Ulaştırma Bakanını 
sorumlu tutma hafifliğini gösterecek bir 
politik anlayışa sahip değilim, Bakanın 
istifasını isteyecek bir hafif politik an
layışa sahip değilim; ama, bu kürsüde 
kamuoyuna ve dünyaya verdiği güven
ceden sonra, Sayın Bakan, bundan son
ra olacak kazaların sorumlusudur ve 
kendisini bu kürsüden -Allah gösterme
sin bir kaza vukuunda istifaya davet et
me hakkım doğmuştur. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

(MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Hep felaket tellalısınız be; Al
lah korusun! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
«Allah göstermesin» dedim. 
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BAŞKAN — Sorular cevaplandırıl
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gündemde gö
rüşülecek başka bir konu bulunmamak-
tadır. 

B) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, televizyondan 
30.12.1987 tarihinde yayınlanan İcraatın 
İçinden Programına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı \Adnan Kahveci'nin yazı
lı cevabı (7/3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

TRT'den 30 Aralık 1987 tarihinde ya
yınlanan İcraatın İçinden Programı ile 
•ilgili aşağıdaki sorularımın Devlet Ba
kanı Sayın Adnan Kahveci tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. 29 Kasım Seçimlerinden sonra 
yeni kurulan II nci Özal Hükümetinin 
henüz bir icraatı yokken, güvenoyu al
dığı günün gecesinde, TRT, hangi icraa
tını yayınlamıştır? 

2. Aralık ayı başında istifasını ve
ren I. nci Özal (Hükümetinin de bu ay 
içinde icraatı olmadığına göre kanunla
rın ihlal edilmesine niçin müsaade edil
mektedir? 

Sözlü soruları görüşmek ve 21 Ocak 
1988 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.03 

3. İcraatın içinden programında ko
nuşturduğunuz kişiler niçin partilerine 
göre seçilmektedir? 

Anavatan partili olmayan % 64 ünün 
içindekileri niçin konuşturmuyorsunuz? 

4. Türkiye birkaç köyden mi iba
rettir? Hayatından memnun olmayan 
fakrü-zaruret içinde çırpınan köylerde
ki köylülerimizle alay edercesine tek ta
raflı yayınlar daha ne kadar sürecektir? 

5. Tek taraflı yayınlar, milleti kan
dıracak senaryolarla sosyal devlet ilke
lerini niçin çiğniyorsunuz? 

Bu hususlarda ne gibi ciddî tedbirler 
aldınız? 

6. 1950'den bu yana iktidarda en 
uzun kalan cumhuriyet hükümetleri han
gileridir? Hangi yıllarda ne kadar süre 
iktidarda kalmışlardır? Sayın Başbaka
nın İcraatın İçinden Programında ifade 
ettiği gi'bi, 64 senelik cumhuriyet içinde 
•sadece dört senelik ANAP iktidarı mı 
en uzun hükümet olma şansına sahip 
olmuştur? ANAP'sız cumhuriyet tarihin
deki hükümetler mi? 

7. (Hükümetiniz cumhuriyet tarihin
de yapılan tüm icraatları sahiplendiğine 
göre acaba Osmanlı dönemlinin icraat
larına da sahip çıkacak mıdır? 

Bu hususta da bir icraatın içinden 
programı yapılıp TRT'den yayınlanabi
lir mi? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 03-7/165 

Konu : Sözlü soru önergesi. 
TBMM Başkanlığına 

ILGÎ : 8.1.1988 tarih ve 7/3-064-
00548 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekilli Mustafa Murat 
Sökmenoğlu tarafından Bakanlığıma yö
neltilen, «Televizyondan 30.12.1987 tari
hinde yayınlanan icraatın içinden Prog
ramına» ilişkin yazılı soru önergesi ce
vabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun Yazılı Soru öner

gesi cevabıdır: 
Cevap : 1. 2954 sayılı Türkiye Rad

yo ve Televizyon Kanunu'nun 19 uncu 
maddesi; «Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumunun yayın esaslarına uymak, 
cevap hakkı doğuracak nitelikte olma
mak ve siyasî çıkar amacı taşımamak 
kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla 
yürürlüğe konan ve halikın katılımı ile 
başarıya ulaşabilecek Hükümet uygula
malarının; gerekçelerinin, yararlarının, 
vecîbederinin, usul ve esaslarının kamu
oyuna benimsetilmesini amaçlayan tanı
tıcı radyo ve televizyon programları, 
Hükümet tarafından Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu dışında hazırlanır 
ve Kurum tarafından «haber bültenleri 
dışında» yayınlanır ve bu yayının Hü
kümet uygulamasının tanıtılması olduğu 
yayın «ırasında belirtilir. Bu yayınların 
yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçe
mez. Hükümet bu süreyi bir defada ve
ya bir aydaki toplamı 30 dakikayı aş
mamak üzere birkaç defada kullanılıhı
lır. Kullanılmayan süreler müteakip ay 
sürelerine eklenemez» hükmünü amirdir. 
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İcraatın içinden programların yayın
lanmasının bağlı olduğu şartlar olarak; 

a) Yayın esaslarına uymak, 
b) Cevap hakkı doğuracak nitelik

te olmamak, 
e) Siyasî çıkar amacı taşımamak, 

şeklinde belirlenmiştir. 
Kanun koyucu Kurum dışında hazır

lanmasını öngördüğü bu programların 
haber bültenleri dışında yayınlanacağını 
hükme bağlamakla yukarıda ifade edi
len şartların gerçekleşmesini temin et
mek ve bu suretle Hükümet uygulama
larının tanıtılması amacını gütmüştür. 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, 
İcraatın içinden programı Hükümeti ta
nıtmak için değil, Hükümet uygulama
larının tanıtılması ve bu uygulamalar 
konusunda vatandaşla-hükümet arasında 
haberleşme sağlanabilmesi için hazırlan
makta ve yayımlanmaktadır. Böyle ol-' 
duğu içindir ki, şimdiye kadar hiçbir 
icraatın içinden programı cevap hakkı 
doğurmamıştır. 

Bu program, geçmiş uygulamalar ko
nusunda olduğu kadar, Hükümet yap
mayı planladığı uygulamalar konusun
da da, vatandaşla diyalog sağlamaya ma
tuftur. Bu bakımdan güvenoyunu yeni 
almış bir Hükümetin bundan sonra ya
pacağı çalışmaları vatandaşa anlatmasın
da herhangi bir kanunî sakınca olduğu 
söylenemez. 

Cevap : 2. «icraatın içinden» prog
ramları, münhasıran aylık uygulamaların 
tanıtılmasına yönelik olarak yayınkn-
mamaktadır. Bu itibarla da, Aralık ayı 
içinde Hükümet uygulamalarının tanıtıl
masına ilişkin programın yayınlanmasın
da Kanuna aykırılık bulunmamaktadır. 

Kanunun gereği olarak Kurum dı
şında 'hazırlanan ve Kanunda aranılan 
şartlara uygun görülen Hükümet uygu-
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lamalarının tanıtılmasına ilişkin program
lar radyo ve televizyondan yayınlanmak
tadır. 

Bir önceki cevapta da açıklandığı gi
bi, Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun ilgili maddesi esasları içinde 
hazırlanan bir programın hiçbir kanu
numuzu ihlal etmediği düşüncesindeyiz. 
Kaldı ki, aynı Kanunun 27 nci maddesi. 
«Düzeltme ve Cevap Hakkı» konusunu 
düzenlemektedir. TRT yayınları konu
sunda denetim bağımsız yargı organına 
ait olup, daha önce de belirtildiği üzere, 
Hükümetimiz tarafından hazırlanan İc
raatın İçinden programları dolayısıyla 
düzeltme ve cevap hakkı doğmamıştır. 

Cevap : 3. İcraatın İçinden progra
mında konuşturulan kişiler partilerine gö
re seçilmemektedir. Bu kişiler, memle
ketimizin çeşitli kesimlerinden olup, köy
lümüz, işçimiz, memurumuz, öğrencimiz, 
ev kadınımız, esnafımız, kısacası hepi-
mizdir, Türk milletidir. 

Cevap : 4. Bir önceki cevapta da 
belirtildiği gibi, İcraatın İçinden progra
mı memleketimizin her yöresinde çekil-
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mektedir. İcraatın içinden programının 
konusuna göre ,bazen Güney-Doğu Ana
dolu'da, bazen Batı'da, bazen de Orta 
Anadolu'da çekim yapılmaktadır. 

Cevap : 5. Te»k taraflı yayın yapıl
madığı gibi, milleti kandıracak senaryo» 
larla Sosyal Devlet İlkeleri çiğnenme-
mektedir. 

Cevap : 6. Özal Hükümeti 1950 yı
lından bu yana en uzun süre iktidar 
olmuş üç hükümetten birisidir. Diğer 
uzun süreli iki hükümet ise 27.10.1965 -
22.10.1969 tarihleri arasında kurulmuş 
olan Demire! Hükümeti ile 21.9.1980 -
13.12.1983 tarihleri ardında kurulmuş 
olan Ulusu Hükümetidir. İnanıyoruz ki, 
gelmiş geçmiş bütün T. C. Hükümetleri 
'bu milletin refah ve saadeti için çalış
mışlardır. Ancak belirtilmek istenen hu
sus, uzun süreli hükümet etmenin siyasî 
istikrarı sağlamak yönünden fayda sağ
ladığı ve bu istikrar sayesinde ekonomik 
ve sosyal kalkınma hedefine varılmada 
rahatlık sağlanabildiği gerçeğidir. 

Cevap : 7. Bu sorunun „«vabı al
tıncı cevabın içindedir. 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Erzurum Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesince tutuklananlara cezaevinde 
işkence ve keyfî uygulamalar yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1) 

2. — Hatay Milletvekili öner Mis-
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3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
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la ya da karakol olarak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
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4. — İzmir Milletvekili Kemal Ana-
dol'un, Adnan Menderes Havaalanının 
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